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رون نیمزرس 

باتک تاصخشم 

نایوجشناد زا  یعمج  فیلات  رون / نیمزرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
، ییوجشناد داتـس  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوحرعـشم  نارهت : رـشن :  تاصخـشم 

.1381
ص 204 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 75500-08-7635-964 کباش : 
(. جح رفس  زا  نایوجشناد  تارطاخ   ) رون نیمزرس  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
(. جح رفس  زا  نایوجشناد  تارطاخ   ) رون نیمزرس  دلج :  يور  ناونع 

تارطاخ هرمع --  جح  عوضوم : 
تارطاخ ناریا --  نایوجشناد --  عوضوم : 

نرق م20 تحایس --  ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 
ترایز جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

ییوجشناد هرمع  داتس  يروانف . تاقیقحت و  مولع و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
BP188/92/س4 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/357 ییوید :  يدنب  هدر 
م11236-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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راتفگشیپ

5 ص :
ره یناگدـنز  لوط  رد  هک  تهج  نآ  زا  دراد و  ناناملـسم  يارب  هبناج  همه  ناوارف و  عفانم  هک  تسا  مالـسا  گرزب  تاداـبع  زا  یکی  جـح 

. دناهدیمان زین  رمع » تدابع   » ار نآ  اذل  دوشیم ؛ بجاو  راب  کی  اهنت  نآ  ِماجنا  ناملسم ،
يارب ینیرمت  یـشزومآ و  هرود  کی  نآ ، فراعم  رارـسا و  هب  هجوت  جح و  کسانم  لامعا و  هک  دـشاب  نآ  لیلد  هب  دـیاش  يراذـگمان  نیا 

« جح رفس  بادآ   » ناونع اب  ناوارف  تایاور  رد  هک  رازگ  جح  ناسنا  يزاس  هدامآ  هویش  تسا . یمالسا  ینید و  حیحـص  یگدنز  هب  یبایتسد 
، هتفرگ هلـصاف  ناهانگ  زا  هکم ، هب  رفـس  زا  شیپ  هک  تسا  هدش  هیـصوت  نایجاح  هب  اریز  اعدم ؛ نیا  رب  تسا  یهاوگ  تسا ، هدش  دای  نآ  زا 

ناگیاسمه ناتسود و  ناگتسبلد و  ناشیوخ و  اب  دنیامن ، نیمأت  كاپ  لالح و  لام  زا  ار  رفـس  ياههنیزه  دنیوشب ، هبوت  بآ  اب  ار  دوخ  ناج 
رد دننک و  زاغآ  ادخ  دای  مان و  اب  ار  رفـس  دـنراذگب . هار  نیا  رد  ماگ  نانآ ، تیاضر  بلج  زا  سپ  دـنبلطب و  ّتیلالح  هدومن ، یظفاح  ادـخ 

 ... دنشاب دوخ  بقارم  هتسج ، يرود  هانگ  زا  زین  رفس  لوط 
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6 ص :
دنک و تکرح  رون  يوس  هب  تملظ  زا  هتفرگ ، هلصاف  شیوخ  طلغ  هتـشذگ  زا  یجاح  ات  دوشیم  بجوم  نآ  ماجنا  اهلمعلا و  روتـسد  نیا 

. دزاس هدامآ  یمالسا  حیحص و  یگدنز  کی  ماجنا  يارب  ار  دوخ 
: دومرف ترضح  نآ  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  دیوگ : هَرُمَس  نب  نمحرلادبع 

: دومرف داب ! امش  يادف  نامنادنزرف  هداوناخ و  ناج و  ادخ ؟ لوسر  يا  دیدید  هچ  میتفگ  مدوب . دهاش  ار  ییاهیتفگش  بشید 
. دوب یکیرات  رد  قرغ  هتفر و  ورف  یکیرات  رد  شیاپ  ریز  پچ و  تسار و  تمس  تشپ و  لباقم ، زا  هک  مدید  ار  دوخ  تما  زا  يدرم 

« َروُّنلا ُهالَخْدَأَو  ِۀَْملُّظلا  َنِم  ُهاجَرْخَأَف  ُُهتَرْمُعَو  ُهُّجَح  ُهَءاجف  »
(1) دنتخاس ». دراو  رون  رد  جراخ و  یکیرات  زا  ار  يو  وا ، هرمع  جح و  سپ  »

: دومرف رگید  یثیدح  رد  و 
(2). دشاب هدش  هداز  ردام  زا  هک  دوشیم  يزور  دننام  دوشن ، التبم  یگدولآ  هانگ و  هب  هداد و  ماجنا  هرمع  ای  جح  هک  یسک 

ح 791 ۀنسلاو : باتکلا  یف  هرمعلا  جحلا و  - 1
ح 786 ۀنسلاو : باتکلا  یف  هرمعلا  جحلا و  - 2
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7 ص :
. دنکیم زاغآ  ار  يدیدج  یگدنز  و  هدش ، كاپ  یگدولآ  هانگ و  هنوگ  ره  زا  ینعی 

غلابم راومه و  دوخ  رب  ار  رفـس  جـنر  يرایـسب  هنرگو  ددرگ ، یقالخا  یحور و  ِلوّحت  أشنم  ات  تسیرگن  شنیب  نیا  اب  دـیاب  هرمع  جـح و  هب 
. دندرگیم زاب  یلاخ  تسد  اب  اّما  دننکیم  هنیزه  يدایز 

زونه هک  یناوـج ، ّنس  رد  اـت  هدـیدرگ  ناـشهار  قـیفر  قـیفوت  نیا  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  یمالـسا ، نهیم  زیزع  نایوجـشناد  ناوـج و  لـسن 
نیا ياهدرواتسد  دندرگ . دنمهرهب  هنیدم  هکم و  تاکرب  زا  دنوش و  فرـشم  هرمع  هب  تسا ، هتخاسن  هریت  ار  ناشناج  بلق و  هانگ  یگدولآ 

. دناهتفرگ رارق  رفس  نیا  يونعم  ياههبذاج  ریثأت  تحت  نانآ  زا  يرایسب  هدوب و  هجوت  لباق  هَّللادمحب  نایوجشناد  يارب  رفس 
رارق هجوت  دروم  میراودـیما  هک  تسا  تاـکرب  نیا  زا  ياهشوگ  رگناـیب  هدـمآ ، مهارف  نازیزع  نیا  زا  یعمج  تّمه  هب  هک  رـضاح  هعومجم 

. میشاب نازیزع  نیا  نایم  رد  يونعم  یناحور و  ياضف  شرتسگ  تیونعم و  دشر  دهاش  هلاس  همه  هتفرگ ،
يربهر مّظعم  ماقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم 
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9 ص :

هبعک ات  هاگشناد  زا 

همدقم

لـسن هژیوهب  ناسنا ، اریز  دـشابن ؛ دـمآ  راک  اًلماک  دـیاش  یتنـس ، ياهشور  رب  هیکت  اب  یملع ، ياه  طیحم  رد  یگنهرف  ياـهتیلاعف  ماـجنا 
ون ياهشور  زا  دیاب  ناوج  لسن  تاداقتعا  یقالخا و  ياهشزرا  ینید ، ياهرواب  ندرک  هنیداهن  يارب  اذـل  تسارگون ، بلطعونت و  ناوج ،

. تسج هرهب  نانآ  تایحور  اب  بسانتم  و 
حطـس رد  ریخا  لاـس  هس  فرظ  هک  تسا  يدـیدج  ِیگنهرف  تـکرح  مراـگنب ، ار  روطـس  نـیا  مربـب و  مـلق  هـب  تـسد  تـشاداو  ارم  هـچنآ 

. تسا هدش  زاغآ  روشک  ياههاگشناد 
رد تکرح  نیا  رگا  دوب . یلاخ  اههاگشناد  رد  هرّونم  هنیدم  همّرکم و  هکم  هب  نایوجشناد  مازعا  ینعی  یگنهرف ؛ دیدج  تکرح  نیا  هاگیاج 

يزیرهمانرب بولطم و  یهدتهج  هناهاگآ ، یتیریدم  اب  ار  نآ  دیاب  تسا ، هدش  زاغآ  نونکا  هک  دشاب  يدـیدج  ياهشور  نامه  ياتـسار 
. تفرگ یپ  حیحص 

هنیزه یناحور  ِرفس  نیا  رد  تسا ، يروآدای  هب  مزال 
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10 ص :
يارب يرواـنف  تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  مرتـحم  نـالوؤسم  فرط  زا  هطبار  نیا  رد  هک  یتالیهـست  تسا و  نایوجـشناد  هدـهع  هب  فّرـشت 

. تسا اهنآ  يارب  هدرفم  هرمع  هژیو  هیمهس  تساوخرد  هدش ، مهارف  زیزع  نایوجشناد 
ياههاگـشناد نابلطواد  دادـعت  اب  بسانتم  هک  هدوب ، رفن  طسوتم 8000  روطهب  ات 1378  ياـهلاس 1376  یط  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  هیمهس 

(1) دیدرگ . میسقت  اهنآ  نایم  روشک  رسارس 
تکرح تکرح ، نیا  هیشاح  رد  یلو  دوشیم . تخادرپ  هدنوش  مازعا  نایوجشناد  طسوت  یناحور  رفسنیا  هنیزه  دش ، هراشا  هک  روطنامه 

هک تکرح  نیا  دوشیم . ماـجنا  نایوجـشناد  دوخ  تیادـه  اـب  درکرهـش  هاگـشناد  هلمج  زا  اههاگـشناد ؛ زا  یخرب  رد  يرگید  شوج  دوخ 
زا سپ  هک  دننک ، تخادرپ  ار  هرمع  جـح  رفـس  دـنچ  ای  کی  هنیزه  هنابلطواد  هک  دـنکیم  بیغرت  ار  نایوجـشناد  هتفرگ ، مان  کیّبل » حرط  »

فرـشم نیفیرـش  نیمرح  هب  هدـش ، يروآعمج  هوجو  اـب  بختنم  دارفا  اـی  درف  ناـبلطواد ، ناـیم  یـشکهعرق  ییادـها و  هوـجو  يروآعـمج 
. دنوشیم

ترایز هب  زیزع  نایوجشناد  زا  یعمج  هارمه  هتـشذگ  لاس  رد  هک  دش  مبیـصن  راختفا  نیا  هاگـشناد ، یگنهرف  لوؤسم  ناونع  هب  بناج  نیا 
موش فرشم  نیفیرش  نیمرح 

. تسا هدوب  3200 و 3050  بیترت 3750 ، هب  ات 1378  ياهلاس 1376  رد  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  هیمهس  - 1
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11 ص :
. تسا یناحور  رفس  نیا  رب  رظان  راتشون  نیا  و 

دوش و هتشاگن  اهتنا  ات  ادتبا  زا  هدوب ، رّسیم  هک  اجنآ  ات  اهفّرـشت  اهدیدزاب ، اهدروخرب ، تادهاشم ، هیّلک  تسا ، هدش  یعـس  هتـشون  نیا  رد 
. دریگ رارق  ناگدنناوخ  رایتخا  رد 

شخب دـنکیم . نایب  زین  ار  هنیدـم  هکم و  نیمزرـس  رد  دوجوم  ياـهتیعقاو  زا  ياهشوگ  تسا ، همانرفـس  کـی  هکنآ  نمـض  راتـشون  نیا 
تیاعر اذل  تسا ، هدش  هدافتـسا  زین  نارگید  براجت  زا  هدـنراگن ، تادـهاشم  رب  هوالع  هک  تسا  یتاکن  يواح  زین  نایوجـشناد  هب  هیـصوت 

. دش دهاوخ  يونعم  رفس  نیا  رد  بارطضا  هنوگره  زا  يرود  نازیزع و  رطاخ  یگدوسآ  بجوم  اهنآ 

یگنهرف هشیدنا  هدرفم و  هرمع 

، کنات پوت ، زا  ربخ  نیگمهـس ، دربننیارد  تسادوهـشم . اهگنهرف  نایم  دروخرب  هدش و  هتـسکش  یگنهرف  ياهزرم  تاطابترا  رـصع  رد 
رتراب و فسأت  بتارم  هب  داتفا ، دهاوخ  قافتا  هدـنیآ  رد  هک  دربن  نیا  زا  یـشان  ياهیناریو  یلو  تسین  متا  بمب  یتح  کشوم و  لسلـسم ،
، دـشاب ناربج  میمرت و  لباق  هک  تسین  اهيدابآ  اهاتـسور و  اهرهـش و  رگید  دربن  نیا  زا  هدـنام  اج  هب  ياـهیبارخ  دوب . دـهاوخ  رتزیگنامغ 

لدـبم رتسکاخ  ياهلت  هب  هتـسکش و  مه  رد  بلاغ  طسوت  هک  يرـشب  گنهرف  گرزب  ياـهثاریم  زا  تسا  ياهتـشابنا  اـهیناریو  نیا  هکلب 
رتسکاخ ياهلت  نیا  رد  ناوتب  دیاش  دناهدش .
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. دنتسین میمرت  لباق  رگید  اما  درک  وجتسج  ار  بولغم  ياهتلم  یبهذم  یّلم - ياهشزرا  طخ ، نابز ، يایاقب  راثآ و 

هب گنهرف ، نآ  زاسهدنیآ  ياهورین  نورد  هب  دربن  نیا  رد  نمـشد  دشیدنایم . نارگید  یگنهرف  ياهدامن  يدوبان  هب  ادتبا  مجاهم ، گنهرف 
یخیرات ياههتـشذگ  زا  ار  اهنآ  ات  دزاتیم  اهنآ  هشیدنا  رکف و  هب  نورد  زا  دنکیم و  همجه  اهنآ  هشیدنا  هب  هدرک و  ذوفن  ناوج  لسن  هژیو 

. دیامن لدبم  سأی  هب  اهنآ  رد  ار  تمواقم  هنوگره  دنک و  یهت  نایم  زا  دزاس و  ادج  دوخ ، ياهتنس  و 
بانج يروهمج  مرتحم  تسایر  طسوت  هک  تسا  زاس  خـیرات  ون و  يرکف  اهگنهرف ، دربن  ياج  هب  اهندـمت  يوگتفگ  ینیزگیاج  هشیدـنا 

. تسا هدش  حرطم  یمتاخ  ياقآ 
نآ ناگتخیهرف  نادنمـشیدنا و  یگنهرف ، يوق  هناوتـشپ  انغ و  رب  هوالع  هک  دوشیم  لصاح  ینامز  ندـمت ، کی  يارب  شخبرمث  يوگتفگ 

. دنشاب یناهج  هصرع  رد  ایوپ  لاعف و  یشقن  ياراد  زین 
یتاذ و يانغ  مالـسا ، گنهرف  نکیل  هدـش ، هدـیناشوپ  مالـسا  يابیز  مادـنا  رب  نامز  ِرذـگ  رد  اههقیلـس  تاـفارخ و  اـههیاریپ ، یخرب  هچرگ 

ناـمتفگ نیا  رد  تیقفوم  طرـش  نّودـم  هماـنرب  کـی  هئارا  و  تسا ؛ اراد  ار  اهندـمت  ناـیم  يوـگتفگ  يارب  یقطنم  یملع و  يوـق  هناوتـشپ 
. تسا یگنهرف 

ربص اب  هک  تسا  هعماج  نارّکفتم  نادنمشیدنا و  همه  رب 
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اب هن  تفرعم ، ملع و  اب  فشک و  ار  نمـشد  یگنهرف  هزرابم  ياههشقن  حیحـص ، يزیر  همانرب  یملع و  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  هلـصوح و  و 

. دننک یثنخ  ار  اهنآ  قطنم ، یب  روک و  تابّصعت 
ناونع هب  ار  اهنآ  دـیاب  هکلب  تسین  شخبنایز  اهنت  هن  تسا ، نید  لقع و  اـب  قبطنم  هکنمـشد  یگنهرف  ياـهرازبا  زا  شخب  نآ  دربن  نیا  رد 

هدیدنـسپ لوبقم و  هک  تسا  یگنهرف  لدابت  نامه  نیا  تسج و  هرهب  مجاهم  گنهرف  ّدض  رب  نانآ  زا  دروآ و  گنچ  هب  شیوخ  هدـش  مگ 
(1) اهَلهَأ ؛» َو  اِهب  َّقَحأ  اُونوُکَت  ِكِرْشُْملا  َْدنِع  َول  َو  اهُوُبلْطاَف  ِنِمْؤُْملا ، ُۀَّلاض  ُۀَمْکِحلا   » تسا

نآ هب  تیحالص  رظن  زا  كرـشم ، زا  امـش  و  دشاب . كرـشم  تسد  زا  دنچ  ره  دیبایب  ار  نآ  سپ  تسا . ناملـسم  هدش  مگ  تمکح  ملع و  »
(2) اًلِیبَس ؛ َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاَْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنلَو  ای  و  دیرتراوازس ».

.« تسا هدادن  ّطلست  نانمؤم  رب  ار  نارفاک  زگره  دنوادخ  »
. تسا نآ  زا  یفاک  تخانش  زیچ  ره  زا  عافد  همزال 

. درادرب ماگ  نآ  تهج  رد  عافد  يارب  دیاب  ون  لسن  هک  تسا  ترورض  نیتسخن  ینید  ینابم  تفرعم  بسک  مالسا و  تخانش 

ییوجشناد هدرفم  هرمع  یلامجا  یبایزرا 

رگا هژیو  هب  هار ، نیا  رد  نتشادرب  ماگ  یناوج  نینس  رد  تسا . ناملسم  ره  يوزرآ  يوبن ، مرح  ادخ و  هناخ  ترایز 

ص 671 ج 1 ، ۀمکحلا ، نازیم  ، 2107 مکحلا : ررغ  - 1
141 ءاسن : - 2
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. دنزیم مقر  ناسنا  یگدنز  رد  ار  تفرعم  تیونعم و  زا  راشرس  طاشن و  اب  ياهدنیآ  دشاب ، نیرق  تفرعم  تخانش و  اب 

يدام و تاقّلعت  زا  يرود  ندوب ، لابلاغراف  هداعلاقوف ، كّرحت  ناوارف و  يژرنا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ ییاـهیگژیو  ياراد  ناوج 
دعتـسم قشاع ، هاـگآ و  ناوج  درک . هراـشا  يدرف  عفاـنم  حـبذ  نارگید و  هعماـج و  هب  ندیـشیدنا  ندوبن ، شیدـنا  تحلـصم  اهیگتـسباو ،

تسا و دنمقالع  رفـس  هب  ناوج  یفرط  زا  دشابیم . هداعلاقوف  هدزاب  ياراد  ناوج  رـشق  يارب  یگنهرف  ياهراک  اذـل  تسا . قیاقح  شریذـپ 
ار وا  دهدیم و  لقیـص  زین  ار  ناوج  حور  مسج ، رب  هوالع  يونعم  ياهرفـس  اذـل  دـنکیم . افیا  یمهم  شقن  وا  ییافوکـش  دـشر و  رد  رفس 

. درادیم نوصم  یگدنز  زیمآهرطاخم  مخ و  چیپ و  رپ  هداج  تارطخ  زا  دنکیم و  هدومزآ 
دیفم رثؤم و  یگنهرف  راک  کی  ار  جح  هب  نایوجشناد  مازعا  همانرب  يرایـسب  ییوجـشناد ، یگنهرف  مرتحم  نینواعم  زا  یجنـس  رظن  کی  رد 

تیوـلوا رد  رگید ، ياهترورـض  نایوجـشناد و  لاـس  نس و  هب  هجوـت  اـب  رگید  ياهدـع  دناهتـسناد و  یبهذـم  شرگن  ینید و  تـیبرت  رد 
همانرب هدنراگن  رظن  هب  یلو  دناهدرک (1)  یبایزرا  یگنهرف  لئاسم  ریاس  هب  تبـسن  تیمها  زا  یمک  هجرد  رد  ار  نآ  عومجم  رد  هتـسنادن و 

مدع زا  ادج  نیفیرش ، نیمرح  ترایز  هب  نایوجشناد  مازعا 

زیربترد 1377. یگنهرف  ییوجشناد  مرتحم  نینواعم  ییامهدرگ  نیمهدجیه  شرازگ  - 1
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نیمزرس مالسا و  هاگتساخ  هنیدم  هکم و  اریز  تسا ؛ هدیجنس  اج و  هب  یگنهرف  تکرح  کی  نآ ، رب  ّبترتم  ياهیتساک  یخرب  يریگارف و 

مالسا زاس  ناسنا  بتکم  يریگلکش  لماوع  ثداوح و  رب  يرورم  مالسا و  خیرات  رد  ریس  سدقم ، نیمزرس  نیا  رد  ریس  تسا . یحو  لوزن 
هب يرورـض  رما  کی  يداقتعا ، ینابم  مالـسا و  تالّوحت  خیرات  اب  دنتـسه  تکلمم  نیا  نازاس  هدنیآ  هک  وجـشناد ، ناناوج  ییانـشآ  تسا .

نیمزرس نیا  رد  ایند  رود  طاقن  زا  هک  رگید ، ِناملسم  ياهّتلم  اب  سامت  يارب  تسا  یبسانم  تصرف  رفـس  نیا  نآ ، رب  نوزفا  دسریم . رظن 
هنوگچیه همانرب ، نیا  هکنآ  نمـض  دزاسیم . مهارف  ار  یگنهرف  لدابت  کی  هنیمز  رگید ، ياهگنهرف  اب  ییانـشآ  دنیآیم و  درگ  سدقم 

. دنکیمن لیمحت  اههاگشناد  رب  ار  یلام  راب 

لامعا هفسلف 

. دریگیم لکـش  يددـعتم  لماوع  ریثأت  تحت  عامتجا ، رب  هوـالع  وا  یعاـمتجا  يدرف و  تیـصخش  تسا و  یعاـمتجا  دوجوم  کـی  ناـسنا 
، ردپ  ) یگداوناخ لماوع  دـنکیم ،) یگدـنز  نآ  رد  هک  ياهعماج  ریظن   ) یطیحم یتثارو ، لماوع  هب  ناوتب  دـیاش  ار  زاس  تیـصخش  لماوع 

تبثم ياهنوگهب  ار  ناسنا  تیصخش  دنناوتیم  لماوع  نیا  درک . میسقت  یناهج  تاطابترا  طباور و  یلم و  خیرات  هداوناخ ،) ياضعا  ردام و 
زا هاتوک  ياهرود  دلوت و  يادتبا  رد  ناسنا  دنهد . لکش  یفنم  ای 
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(1) اَْهیَلَع ...  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َةَرِْطف  دنکیم  لمع  دوخ  یهلا  ترطف  قباطم  دوخ ، یگدنز 

دوشیم لوحت  شوخ  تسد  وا  هیلّوا  ترطف  تسا ، سامت  رد  زاس  تیصخش  لماوع  اب  هک  ینازیم  هب  هتـسب  دش  عامتجا  دراو  هک  نیمه  یلو 
فالخ رب  یهاگ  وا و  یحور  لـماکت  تهج  رد  زاـس  تیـصخش  لـماوع  ریثأـت  یهاـگ  دریگیم . هلـصاف  دوخ  یهلا  ترطف  زا  جـیردت  هب  و 

. تسا یلازگیز ) یلوق  هب  ای  و   ) یسونیس ناسنا  یحور  لماکت  ینحنم  تفگ  ناوتیم  هک  يروطهب  دنکیم . لمع  نآ  تهج 
تحت ای  دشابن و  راک  رد  یتیبرت  رگا  و  تسا ، يدوعـص  وا  لماکت  ینحنم  یّلک  تهج  دبای  شرورپ  تیبرت و  ینامـسآ  میلاعت  اب  ناسنا  رگا 

. تشاد دهاوخ  یلوزن  ریس  وا  یلماکت  ینحنم  دبای ، دشر  تیبرت و  روز ) رز و  مکاح ؛ ياهتردق   ) نارگید عفانم  تهج  رد  ریثأت و 
: مینزیم لاثم  کی  عوضوم ، نیا  ندش  نشور  يارب 

. دادیم هئارا  ام » ام و   » ناونع تحت  ياهمانرب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  لاس 1376  مود  ههام  لوط 6  رد 
هک درکیم  ارجا  ییادـتبا  هسردـم  کی  رد  ار  ياهمانرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ثعبم  زور  تبـسانم  هب  همانرب  يرجم  يزور 

فص هب  ازجم  روطهب  ییادتبا  موس  مود و  لوا ، ياهسالک  نازومآشناد  همانرب  نیا  رد  دوب . هدنزومآ  رایسب 

30 مور : - 1

لامعا www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :
دادعت شرامـش  هب  عورـش  همانرب  يرجم  اهکیک  ندروخ  زا  سپ  دـشیم . ییاریذـپ  یناجنف  کیک  کی  اب  زومآشناد  ره  دـندوب و  هدـش 
بیترت هب  هک  دوب  يذغاک  ناجنف  ددـع   29 ، 12 شرامـش 5 ، هجیتن  مرظن  هب  درک ، دوب  هدـش  هتخیر  نیمز  يور  رب  هک  يذـغاک  ياهناجنف 
ترطف هک  دادیم  ناـشن  هداـس  شرامـش  نیا  هجیتـن  دوب ، هدـش  هتخیر  نیمز  يور  رب  موس  مود و  لوا ، ياـهسالک  نازوـمآشناد  طـسوت 

دیـسریم رظن  هب  دوب . موس  سالک  زا  رتهدروخن  تسد  مود  سـالک  ترطف  مود و  سـالک  زا  رتهدروخن  تسد  لوا  سـالک  نازومآشناد 
یعامتجا طیحم  سپ  دناهدش . گرزب  نآ  رد  هک  دشاب  ياهعماج  یفنم  تاریثأت  هدـش ، رتالاب  سالک  نازومآشناد  یمظنیب  بجوم  هچنآ 

. تسا رثؤم  اهناسنا  تیصخش  دشر  رد  تیبرت ، عون  دنکیم و  ومن  دشر و  نآ  رد  درف  هک 
ناسنا هک  تسا  تصرف  کـی  جـح  اذـل  دوشیم ، دـنیاشوخان  تـالّوحت  شوختسد  ناـمز  رتسب  رد  ناـسنا  يدادادـخ  ترطف  هک  اـجنآ  زا 

نیمه هب  دیاش  تسا . یناسنا  لآهدیا  ون و  یگدنز  کی  يارب  ینیرمت  دـنک و  تعجر  شیوخ  ترطف  هب  رگید  رابکی  دوش و  دـّلوتم  هرابود 
هدـش هداز  ردام  زا  هزات  هک  نآ  لثم  دوشیم  هدیـشخب  یجاح  ناهانگ  مامت  جـح ، لامعا  زا  سپ  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  دـشاب  لـیلد 

. تسا
هک یتفرعم  زین  شلاح و  روخارف  یـسک  ره  تسا و  يزمر  نابز  ای  زومر  زمر و  يرـس  کی  ياراد  نیدامن و  کیلبمـس و  لـمع  کـی  جـح 

درادرب هدرپ  زومر  نیا  زا  دناوتیم  دراد ،
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دیامن تخادرپ  یعرش  تاهوجو  ناونع  هب  ار  شلام  زا  یشخب  دیاب  جح ، رفس  هب  تمیزع  زا  لبق  یجاح  اًلثم  دشاب ؛ هتـشاد  ییاهتشادرب  و 
تـسد رد  تورث  مروت  زا  عنام  یتاقبط و  فاکـش  شهاک  بجوم  وا  لمع  نیا  دوش . هعماج  نادنمتـسم  هب  کمک  عرـش و  روما  فرـص  ات 

رد ياهدنزاس  شقن  دناوتیم  دوشن ، هتخاس  یعرش  ياههالک  نآ  يارب  دوش و  لمع  بوخ  مالسا  روتـسد  نیا  رگا  دوشیم . صاخ  ياهدع 
ار دوخ  دوشیم و  هدیرب  تورث  لام و  دنزرف ، نز ، لماش  دوخ  تاقّلعت  همه  زا  زین  رفس  نیا  رد  یجاح  دشاب . هتشاد  نیملسم  تالظعم  لح 

زمر دزاسیم و  اّیهم  ادخ  هب  نتسویپ  یتوکلم و  جورع  کی  يارب  ار  دوخ  وا  هک  ینعی  دیامنیم ؛ هدامآ  نیدامن  یناحور و  رفـس  کی  يارب 
. تسا مارحا ) سابل   ) نفک ندیشوپ  وا و  تیصو  راک ، نیا 

مارحا
یگدامآ یعون  مارحا  لوط  رد  تفاظن  نیرمت  تفاظن و  دـنک . رود  دوخ  سابل  ندـب و  زا  ار  اهیگدولآ  ماـمت  مارحا ، زا  لـبق  دـیاب  یجاـح 

. تسا نیون  یگدنز  کی  زاغآ  يارب 
. دشاب تفاظن  هب  لماع  دیاب  دوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ناملسم  يرآ ،

اجنیا رد  هک : تسا  نآ  لمع  نیا  يانعم  دراذـگب . رانک  تسا  صّخـشت  لماع  هچنآ  ره  ینعی  دـشوپب ؛ هتخودـن  هداس و  سابل  دـیاب  یجاـح 
، ریقف دنمتورث و  ادگ ، هاش و  نایم  یتوافت 
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تاقیم رد  ار  شیوخ  ندوب  نم   » یجاح اجنیا  رد  دنتـسه . لکـش  کی  گنرکی و  همه  تسین ، درم  نز و  مجع و  برع و  هایـس ، دـیفس و 

رایعم يرترب و  كالم  ندوب  درم  ای  نز  داژن ، گنر و  تورث ، رگید  هک  دهدیم  ناشن  دشکیم و  ار  یتاقبط  ضیعبت  لماوع  دـنکیم » نفد 
(1) ْمُکیْقتَأ ...  ِهَّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  تسا ؛ اوقت  يرترب ، تلیضف و  رایعم  اهنت  تسین . یناسنا  شزرا 

َنوُمَْلعَیَال (2) َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ملع  و 
ًامیِظَع (3) ًارْجَأ  َنیِدِعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِهاَجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ادخ  هار  رد  داهج  و 

. تسا
یگدنز دوشیم ، يدـیدج  هلحرم  دراو  ْکیََّبل »...  َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، : » دـیوگیم کیبل  راگدرورپ  توعد  هبو  دوشیم  مرحم  یجاح  هکهاگنآ 

. دنکیم زاغآ  اهدیابن  دیاب و  تارّرقم و  موسر و  بادآ و  يرس  کی  اب  ار  يدیدج 
تشک و ار  یبلطگنج  يوخ  دـیاب  تسا ، شمارآ  افـص و  حلـص و  یگدـنز  دـیدج ، یگدـنز  نیا  ینعی  دـنکیمن ؛ لمح  حالـس  یجاـح 
حلـص و بتکم  دوخ  مالـسا  هک  درادـن  نتـشک  حالـس  هب  يزاین  دـنک ، رفـس  یهلا  نما  میرح  هب  دـهاوخیم  یجاـح  درک . نما  ار  یگدـنز 

ناـج ینعی  دـنک ؛ داـجیا  ندـبرد  یمخز  دریگب ، نوخ  دوخ  زا  دـنکب  ار  دوخ  يوم  دـناسر ، بیـسآ  دوخ  سفن  هب  دـیابن  وا  تسا . شمارآ 
. تسامرتحم ناسنا 

13 تارجح : - 1
9 رمز : - 2
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ای یتخرد و  ندرک  نکهشیر  هب  زاـجم  رگید  درادرب . تسد  تعیبـط  هدـنز  تادوجوم  تعیبـط و  اـب  داـنع  يرگزواـجت و  يوخ  زا  دـیاب  وا 

نیا دزومایب و  ار  زیمآتملاسم  یتسیزمه  رنه  دنکنیرمت و  دیابار  ندـش  ناسنا  وا  درادـنار . هچروم  کی  یتح  نتـشک  قح  تسین . یهایگ 
. دباییم ققحت  مالسا  زاس  ناسنا  بتکم  رد  طقف  هک  تسا  ییابیز  رنه  هچ  رنه 

روتـسد نیا  ماجنا  مالـسا  زاس  ناسنا  بتکم  رد  یلو  تسا  تسیز » طیحم  تعیبط و  زا  تظافح   » زورما ندـمتم  ناـهج  تاراـختفا  زا  یکی 
. تسا هدش  دیکأت  نآ  ماجنا  هب  مالسا  شیادیپ  زاغآ  زا  هک  تسا  مارحا  کفنیال  ءزج 

شخب تنیز  دـنک و  تیاعر  مارحا  تدـم  رد  ار  همیرک  قالخا  دـیاب  یجاح  تسا . مالـسا  رد  یـشزرا  رایعم  نیرتگرزب  هدیدنـسپ  قـالخا 
کی هتـسجرب  ياههناشن  زا  غورد  زا  زیهرپ  راتفر و  رد  تقادـص  اهنآ ، قوقح  تیاـعر  نارگید ، اـب  دروخ  رب  بدا  دـهد . رارق  دوخ  لاـمعا 

، باکترا تروص  رد  دوشیم و  لمع  طبح  بجوم  مارح  لعف  ره  نتفگ و  غورد  دنک . نیرمت  مارحا  لوط  رد  دیاب  تسا و  نمؤم  ناملـسم 
. دنک ینابرق  تسا  هدش  بکترم  هک  ییاطخ  ناربج  يارب  ار  يدنفسوگ  دیاب  یجاح 

هک اریز  تسا ؛ عونمم  ندز  رطع  شیارآ و  تسا . عونمم  تسا ، یشورف  رخف  يارب  ياهلیـسو  صخـشت و  لماع  هک  تالآ  رویز  زا  هدافتـسا 
. تسین هچنآ  زا  تسا  یشیامن  اهنیا 

. تسا لغد  بیرف و  عون  کی  دوخ  سپ 
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هک دناشوپب  ار  رس  يور  دورب و  فقـس  ریز  هب  دیابن  تسا . هتـشک  تاقیم  رد  ار  نم  هک  دنیبب  ار  دوخ  دیابن  دنک ، هاگن  هنیآ  رد  دیابن  یجاح 

. تسا ییاسآ  نت  یعون  نتفر  فقس  ریز 
. دهد شزاون  ار  مرحم  ناج  مسج و  باتفآ  ناراب و  داب ، دیاب 

طوقـس ناویح ، دح  رد  ندنام  دوش . یتوکلم  دهاوخیم  یجاح  تسا و  یناویح  تلـصخ  مه  نآ  هک  اریز  تسا ؛ عونمم  یـسنج  تالیامت 
. تسا یناسنا  تیاغ  نآ ، زا  نتشذگ  کیالم و  زرم  هب  نتفر  تسا و  تیناسنا 
تیمدآ ناکم  تسا  دح  هچ  ات  هک  رگنب  دنیبن  ادخ  زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  ردب  توهش  دنب  ياپز  وت  يدید  غرم  ناریط 

فاوط

هن دوشیم ، ام » «، » نم  » و ایرد ، هرطق  راب  رگد  دزیریم . ایرد  هب  هک  تسا  ياهرطق  نوچمه  دـسریم ، هبعک  ینعی  هاگداعیم  هب  یجاـح  یتقو 
دوسألارجح زا  رود  ره  دـناتکرح . رد  هبعک  فرط »  » هب هن  هبعک  رود »  » هب تهج  کی  رد  وس و  کی  رد  همه  اهناسنا ، زا  یجوم  هکلب  وا ،

زا طوش  تفه  رجاـه  دراد . یـصاخ  یگژیو  تفه »  » ددـع نیا  هک  رتشیب ، هن  رتمک و  هن  رود ، تفه  دوشیم . متخ  دوسـألارجح  هب  زاـغآ و 
هاگشیپ هب  فاوط  زا  سپ  تسا . زور  تفه  هتفه  دناهناگ و  تفه  نیمز  اهنامسآ و  تفر ، افص  هب  هورم  زا  هورم و  هب  افص 
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. وا تایآ  زا  ياهناشن  هبعک  تسوا و  يوس  هب  زیچ  همه  ینعی  درازگ ؛ دیاب  زامن  وا  سدقا 

تساجک رای  نیبب  دنب  رگد  مارحا  یجاح  دوشن  مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  کی  هبعک 
: دیوگیم ابیز  هچ  یتعیرش  یلع  رتکد 

نت رب  مدرم  هماج  هکيا  وش ! مدرم  یبیرغ ، اجنیا  ییوت ، وت !؟ و  مدرم ! دـمحم و  میهاربا ، ِهگداعیم  ادـخ ، ِهگداـعیم  تسا ، هگداـعیم  اـجنیا  »
!« تسا رتدنمتریغ  سکره  زا  شاهداوناخ ، هب  تبسن  ادخ  دنیادخ و  سومان  مدرم  : » هک يراد ،

. تسا مدرم  هناخ  اجنیا  وا ! هناخ  وا ، میرح  نورد  تسوا ، مرح  اجنیا  و 
(1) َنیَِملاَْعِلل . ًيدُهَو  ًاکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 

. يرادن هار  مرح  رد  ییوت ، ات  وت  و 
: قیتع هدنب ، ندرک  دازآ  قتع ، زا  قیتع  تسا ، قیتع  تیب 

، تسادـخ هناخ  بحاص  تسین ، یتسد  نآ  رب  ار  یـسک  تسا ، دازآ  ماکح  نارابج و  تنطلـس  زا  یـصخش ، تیکلام  زا  هک  ياهناـخ  دازآ !
! مدرم هناخ  لها 

هتسکش ار  تزامن  يرفاسم ، يوشیم  رود  تاهناخ ، ترهش ، زا  گنسرف  راهچ  هاگره  هک  تسا  نیا  و 
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هب یتسین ، رفاسم  ياهدـمآ ، دوخ  هناـخ  هب  هک  یناوخیم  ماـمت  یـشاب ، هدـمآ  ناـهج  هشوگ  ره  زا  اـجنیا ، و  رفاـسم ! زاـمن  همین ، یناوخیم ،

، دورطم هدـیرب  یَن  يا  اجنیا ، يدوب . رفاسم  يدوب ، بیرغ  دوخ  هناخ  دوخ ، روشک  رد  ياهتـشگزاب . تاهناخ  تنما ، میرح  تراید ، تنهیم ،
. ياهدرک تعجر  شیوخ  نیتسار  هاگداز  هب  ياهدمآ ، زاب  شیوخ  ناتسین  هب  ناسنا ! نیمز ، تبرغ  ِيدیعبت 

، هراوآ هانپیب ، ياهدـیرب ، يدـنویپیب ، ياهناگیب ، ییوت ، ات  وت  ناشهناخ و  رد  نونکا  ناهج ، زیزع  هداوناخ  نیا  مدرم ! شاهداوناـخ ، ادـخ و 
ار دوخ  تاقیم ، رد  رگا  وش . هداوناخ  نیا  وضع  يآ ، هناخ  نورد  هب  هنب  نوریب  رد  ار  نآ  يآ  ردـب  ییوت  زا  دوجو ! ناـمناخیب ، هاـگیاپیب ،

«. يدمآیم هناخ  نورد  هب  ادخ ، نادناخ  زا  یکی  کیدزن  دنواشیوخ  تسود ، انشآ ، نوچمه  اجنیا  يدوب ، هدش  مدرم  يدوب ، هدرک  نفد 
هورم افص و  یعس 

هورم هوک  رد  اوح  تسوا و  مان  زا  افـص »  » هوک مان  هک  دمآ  دورف  هوک  نیا  رب  دـش ، هدـنار  تشهبزا  هک  هَّللاّیفـص  مدآ  راب  نیتسخن  دـنیوگ 
تفه دیامن ، متخ  هورم  هب  زاغآ و  افـص  زا  ار  دوخ  یعـس  دیاب  مرُحم  دش . هتفرگ  تسا ، نز  ینعم  هب  هک  هَأْرَم ،»  » زا هوک  نیا  هک  دـش  رهاظ 

. درک یط  بآ  ياهرطق  يوجتسج  هب  ار  هوک  ود  نایم  هلصاف  لیعامسا  شدنزرف  يارب  بآ  نتفای  يارب  رجاه  هک  یتاعفد  دادعت  هب  هبترم ،
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رفس کی  زاغآ 

رفس اریز  تسا ؛ امسم  اب  ابیز و  هچ  أدبم  نیا  باختنا  تسا . ملع  هناخ  رفس  نیا  زاغآ  تکرح و  أدبم  تسا و  رفـس  کی  زا  نخـس  اجنیا  اما 
دنوادخ تسادخ . ياههناخ  نیرتابیز  زا  یکی  ملع و  یگشیمه  هناخ  هاگشناد  تسا . تفرعم  بسک  لحم  هاگـشناد  دراد و  تفرعم  هب  زاین 

اًلِیلَق (1) اَّلِإ  ِْملِْعلا  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  اَمَو  دیشخب ؛ وا  هب  ار  شیوخ  نایاپیب  ملع  زا  ياهرطق  دیرفآ ، نیمز  رد  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ناسنا  هک  هاگنآ 
ُهَسْفَن َفَرَع  ْنَم   » تسا شیوخ  تخانش  هب  دنوادخ  تخانش  حیحـص  ریـسم  قشع ، هبعک  هب  ملع  هناخ  زا  تکرح  داد . ییادخ  گنر  وا  هب  و 

«. ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف 
ناهفصا هاگشناد  دجـسم  رد  حبـص ) تعاس 9  ، 77 / 5 / 28  ) نیعم خـیرات  ناـمز و  رد  تسا  رارق  روشک  طاـقن  اـصقا  زا  اـههرطق  همه  اذـل 

رفـس ناـتوسک  شیپ  ینارنخـس  یهیجوـت و  تاـسلج  اـب  نآ  هب  ندیـسر  رازبا  نآ و  هب  یهتنم  ياـههار  فدـه و  هک  هاـگنآ  دـنیآ . مهدرگ 
ياقآ ناوراک ، یناحور  دـنیبیم و  رفـس  كرادـت  ناوراک ، لوؤسم  یئاقـس  ياقآ  دوشیم . زاـغآ  يرتشیب  تفرعم  اـب  رفـس  دوش  صخـشم 

. دنک تیاده  ار  هلفاق  اهتنا  ات  دیاب  دنکیم و  ریسفت  ار  فده  هک  تسا  یتانسح 
ادهش ناتسلگ  رد  هک  ییاههلال  قشع و  ياههژاولگ  رطع  هب  ار  ماشم  تشذگ و  دیهش  ناقشاع  رازم  زا  دیاب  تکرح  ریسم  رد 

85 ءارسا : - 1
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اونمه حور  زاورپ  اب  ار  مسج  زاورپ  دیاب  هک  ییاجنآ  هب  قاشع  اب  ییاوجن  ادهش و  يالبرک  رد  گنرد  یتخل  زا  سپ  دومن . رطعم  دناهدییور 

(2) دیسر . ارف  زاورپ  نامز  روبع ، لحارم  ندنارذگ  زاوج و  بسک  تامدقم و  یط  زا  سپ   (1) میدرک . قیرط  یط  درک 

هدج

هاگدورف رد  قشع  زاورپ   (3) هدج ) تقو  هب   12  ) ناریا تقو  هب   1 تعاس 30 / رد  تسا و  تعاـس   2 هدج 30 / ات  ناهفـصا  زا  زاورپ  تدم 
. دمآ دورف  هدج )  ) لد

. تسا مرگ  رایسب  یجرش و  نآ  ياوه  هتفرگ و  رارق  خرـس  يایرد  یلامـش  لحاس  رد  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  بونج  رد  هدج  ِيردنب  رهش 
(4) تسا . هدش  شرازگ  ترارح  هجرد  ات 47  نایم 20  هدج  ترارح  هجرد  تارییغت 

دنریگیمن و تخـس  نادـنچ  یناریا  راوز  هب  هدـج  هاگدورف  رد  لاسما  میتفر . راظتنا  نلاس  هب  لرتنک ، يارب  هدـج  هاگدورف  هب  دورو  زا  سپ 
نازیم دوب  هجوت  لباق  میارب  هک  ياهتکن  تسا . ناتسبرع  ناریا و  دوبهب  هب  ور  طباور  زا  ناشن  نیا 

. ناهفصا هاگدورف  تمس  هب  تکرح   6 تعاس 30 / - 1
تعاس 23  77 / 5 هبنشراهچ 28 / - 2

. تسا رتولج   1 ناریاینعی 30 / تسا  تعاس   1 لاس 30 / لوا  هام  شش  رد  ضایرو  نارهت  تعاس  فالتخا  - 3
1377 هدرفم ، هرمع  نارئاز  يامنهار  - 4
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ماعألم رد  ار  وا  دننک ، ادـیپ  نیئوره  مرگ  کی  یتح  يرئاز  زا  رگا  هک  دـشیم  هتفگ  دوب . ردـخم  داوم  لمح  هب  يدوعـس  میژر  تیـساسح 

. میدـش دوب ، هدـیدرگ  مهارف  راوز  لاـقتنا  يارب  هکییاـهسوبوتا  راوس  هاـگدورف ، زا  جورخو  اههمانرذـگ  لرتنک  زا  سپ  دـننزیم . ندرگ 
اًلماکو رلوک  هب  زهجم  اهسوبوتا  یلو  تسا  یجرـش  مرگ و  هدج  ياوه  هدش ، صخـشم  لبق  زا  رئاز  ره  یلدنـص  هرامـش  سوبوتا و  هرامش 

. دنشابیم کنخ 
وگدنلب نفورکیم  دنک . هیجوت  ناتسبرع  هب  دورو  ودب  رد  ار  نارئاز  تساوخیم  دوب ، ام  سوبوتا  راوس  هک  ناوراک  یناحور  یتانسح ، ياقآ 

نآ يادص  هک  درکیم  اضاقت  هدننار  زا  یبرع  نابز  هب  هچره  دشیمن ، هدینش  وگدنلب  يادص  تشادرب ، دوب  سوبوتا  دروبـشاد  يور  هک  ار 
ییادص اًلصا  تشاد ، یسوبع  هدیشک و  مهرد  هفایق  دوب . نیپیلف  هعبت  ًارهاظ  هدننار  دشیمن . هدهاشم  هدننار  زا  یلمعلاسکع  دنک  رتدنلب  ار 

وا اب  یـسیلگنا  نابز  اب  مدرک  عورـش  دـنکیمن ، كرد  ار  ام  ياههراشا  امیا و  اـی  دـنادیمن و  یبرع  دـیاش  مدرک  رکف  تساـخیمنرب . وا  زا 
. درک رتدنلب  ار  وگدنلب  يادص  یمک  دمآرد و  تکرح  هب  وا  هدش  رحِس  تسد  ماجنارس  دهد ، ناشن  یلمعلاسکع  دیاش  ات  ندرک  ملکت 

. میدرک فقوت  تحارتسا  حبص و  زامن  هماقا  دصق  هب  وکساس  مان  هب  یّلحم  رد  هنیدم  يرتمولیک  هلصاف 165  رد 
ماگنه راوز  یمظنیب  تلع  هب  یلو  میدناوخیم ، یبنلادجسم  رد  هرونم و  هنیدم  رد  ار  زامن  تسیابیم  همانرب  قبط 
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زا یتاناکما  وکـساس  هاگتحارتسا  رد  دش . ریخأت  هقیقد  تعاس و 20  تدم 2  هنیدم  هب  هدـج  زا  تکرح  نامز  اهسوبوتا ، هب  ندـش  راوس 

ییابیز و زا  يربخ  یلو  ناتسلگنا ، یهار  نیب  ياهناروتسر  هباشم  ًابیرقت  دوب ، دوجوم  تکرام  رپوس  ناروتسر و  نیزنب ، پمپ  دجسم ، لیبق 
. دوبن ییاپورا  تفاظن 

لها تفگ  مدیـسرپ ، ار  وا  تیلم  تسنادیم ، بوـخ  ار  یـسیلگنا  ناـبز  مدـش . تبحـص  دراو  اـجنآ  نارگراـک  زا  یکی  اـب  نیزنب  پـمپ  رد 
يدوعس لایر  کی   ) تسا هلله  نیزنب 63  رتیل  کی  تمیق  تفگیم  وا  دنکیم . راک  اجنآ  رد  هک  تسا  لاس  کی  تدـم  تسا و  شدالگنب 

وا كردم  دنزادرپیم . وا  هب  يدوعـس  لایر  هناهام 650  تسا و  یصوصخ  تکرـش  کی  وکـساس  تکرـش  تفگیم  وا  تسا .) هلله   100
هب نیزنب  شورف  زا  مه  يدصرد  اهنیشام و  هشیش  ندرک  كاپ  قیرط  زا  يرگید  غلابم  لایر  رب 650  هوالع  هک  دوب  یعدم  تسا و  سناسیل 

رگراـک مسا  دـنهدیمن . ماـجنا  ار  اـهراک  عوـن  نـیا  دـننادیم و  اـقآ  سییر و  ار  دوـخ  اهيدوعـس  تـفگیم  وا  دـنهدیم . تناـس  روـپ  وا 
فراعت ام  هب  ار  هباشون  یطوق  کی  رارـصا  اب  راک  رخآ  رد  دمآیمن . شدب  ام  اب  تبحاصم  وگوتفگ و  زا  دوب . نومأم  دـمحم  یـشدالگنب 

. تسا ام  هب  تناها  نیا  هک  دننکیم  فراعت  ام  هب  ار  هدروخ  مین  هباشون  یطوق  الثم  دننکیم ؛ لمع  دب  اهیناریا  زا  یخرب  تفگیم  وا  درک .
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. تسا بوخ  ًاتبـسن  ییامنهار  مئالع  هدش و  یـشک  طخ  یبوخ  هب  یلو  تسا ، نارهت  مق - نابوتا  هیبش  هطخ و  شـش  هنیدـم  هب  هدـج  نابوتا 
اههتوب و هدـش و  ماجنا  ییادز  ریوک  تایلمع  اهتمـسق  زا  یخرب  رد  تسا و  عرزی  مل  کشخ و  یخالگنـس و  نابوتا  فرط  ود  ياـهنیمز 

مـشچ هب  هَّلل » دمحلا   » و هَّللاناحبـس » «، » َهَّللا رُکْذا   » ریظن یتارابع  ییاهولبات  يور  رب  هداج  فارطا  رد  دـناهدرک . سرغ  هاتوک  ییاههچتخرد 
مک لصاوف  رد  اههاگتحارتسا  دناهدش . هتشون  یسیلگنا  یبرع و  نابز  ود  هب  گرزب و  ًاتبسن  زین  یگدننار  ییامنهار و  ياهولبات  دروخیم .

(. رتمولیک دودح 25   ) دنراد رارق  رگیدکی  زا 

یبنلا هنیدم 

. تسا هتفرگ  رارق  هکم  زا  رتمولیک  هلصاف 440  هب  هدج و  يردنب  رهش  لامش  رد  رتمولیک  هلصاف 420  هب  هنیدم  رهش 
یگدـنراب 38 طسوتم  تسا . هتفرگ  ارف  تسا ، یهایگ  شـشوپ  زا  يراع  کشخ و  هک  رتم  ات 130  عافترا 65  هب  ییاههوک  ار  رهـش  فارطا 

یبیرقت تیعمج  یقرـش 1985 .)  ) تسا هدش  شرازگ  دارگیتناس  هجرد  ترارح 40 و 10  هجرد  لقا  دـح  رثکا و  دـح  طسوتم  رتم و  یلیم 
(1) تسا . رفن  رازه  دودح 500  رهش 

سلطا 1998 يد  یس  - 1
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هک تفگیم  یتانـسح  ياقآ  میدیـسر . هنیدـم  رهـش  يرتمولیک  هب 7  ناتـسبرع ) تقو  هـب   7 / 30  ) ناریا تـقو  هـب  حبـص  تعاس 9  دودـح 

. دنرادن ار  هنیدم  هب  دورو  قح  نیکرشم 
نیا رد  دیاب  دنوشیم ، جراخ  هبعک  ترایز  دصق  هب  هنیدم  زا  هک  یناسک  تسا . هتفرگ  رارق  هنیدم  رهش  يرتمولیک  تفه  رد  هرجـش  دجـسم 

. دنوش مرحم  تسا  تاقیم  هک  دجسم 
. تسه مه  رگید  ياهتاقیم  هتبلا 

یلص لوسر  ترضح  روتسد  هب  هک  تسا  يدجسم  نیلوا  دوشیم : هتفگ  هک  دراد  رارق  هنیدم  هب  کیدزن  هرجش و  دجسم  زا  دعب  ابق  دجسم 
. هدش هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا 

. دراد زین  یبوخ  يامرخ  تسا و  هلواخن  نایعیش  هب  قلعتم  اهنیا  تفگیم : دادیم و  ناشن  ار  ییاهناتسلخن  یتانسح  ياقآ 
. دناهدش لیدبت  وراب  جرب و  هب  بیرخت و  ریخا  ياهلاس  رد  هنیدم  بونج  ياهناتسلخن  رثکا  تفگیم : وا 

دودح 250 هلـصاف  هب  لیخدلاقدنف و  تشپ  نیتس ، عراش  رد  هک  نیمرحلازکرم  لته  رد  میدش و  هنیدم  دراو  نارهت  تقو  هب   9 تعاس 30 /
ًاتبـسن لته  دشابیم . روسناسآ  ود  تیفرظ و  رفن  قاتا و 450   200 هقبط ، ياراد 10  لته  نیا  میدـش . نکاـس  دراد ، رارق  يوبن  مرح  يرتم 

. میوش فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  ترایز  هب  تسا  رارق  زورما  تعاس 11  میاهدش . رقتسم  قاتا 912  رد  ام  تسا و  یبوخ 
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یبنلا دجسم 

(77 / 5 هبنشجنپ 29 / )
يوبن مرح  ترایز  دصق  تعاس 11  زورما  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  زا  یهاتوک  هلصاف  رد  عیقب  ناتـسربق  هنیدم و  رهـش  زکرم  رد  یبنلادجـسم 

. میاهدرک ار  عیقب  ناتسربق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدرن و  رتم ) راهچ  دودـح   ) دـنلب ياهراوید  اب  هک  عیقب  ناتـسربق  تسین . یبنلادجـسمو  لته  نایم  ینادـنچ  هلـصاف  دـش  هتفگ  هکروطناـمه 
عیقب ناتسربق  تسا . هدش  هتخاس  هایس  رمرم  گنس  اب  زاسون و  اهراوید  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  یبنلادجـسم  هب  لته  ریـسم  رد  هدش ، روصحم 

دمحم ماما  نیدـباعلانیز ، ماما  نسح ، ماما  هعیـش ؛ همئا  زا  نت  راهچ  روبق  دراد . مالـسا  ردـص  رد  هشیر  زارد  رود و  یخیرات  هقباس  کی  اب 
کی اب  ربق  ره  دناهدیمرآ . ناتسربق  نیا  رد  ترضح  نآ  نارسمه  هَّللالوسر و  هباحص  زا  يرایسب  مالـسلا و  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و 
نیمه رطاخ  هب  دـیاش  دـنمولظم و  مه  نید  ناـگرزب  تسین . روبق  يور  رب  یناـشن  ماـن و  چـیه  تسا و  هدـش  صخـشم  گنـس  هشـال  ود  اـی 

لقتنم و قاشع  لیخ  هب  هنیس  هب  هنیس  اهنآ  نفد  لحم  هدنام و  طبـض  تبث و  ناقـشاع  لد  رد  خیرات و  رد  اهنآ  مان  دای و  هک  تسا  تیمولظم 
ناتسربق رد  زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  دوشیم  هتفگ  تسا . صخـشم  ربمایپ  نانز  هباحـص و  همئا ، روبق  تسا . هدنام  اههرطاخ  رد 

. تسا هناگراهچ  همئا  روبق  هدودحم  رد  عیقب و 
یقرش علض  زا  هک  میدش  یبنلا  دجسم  دراو  لاح  ره  هب 
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رئاز هک  تسا  بحتـسم  دوشیم . یهتنم  یبنلا  دجـسم  یلـصا  تمـسق  هب  ءاسنلا  باب  لیئربج و  باب  عیقبلا ، باـب  ياـهمان  هب  یلـصا  ِرد  هس 

يارب زاـمن  تعکر  ود  دجـسم ، تیحت  زاـمن  تعکر  ود  ِندرازگ  یبنلادجـسم  هب  دورو  زا  سپ  . ) دوش دراو  لـیئربج  ِرد  زا  راـب  نیلوا  يارب 
هک تساهدش  هیـصوت  نمـض  رد  تسا . هدش  هیـصوت  هناگراهچ  همئا  يارب  تعکر  ود  همطاف و  ترـضح  يارب  تعکر  ود  لوسر ، ترـضح 

(. دراد ناوارف  دزم  رجا و  دجسم  نیا  رد  زامن  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دوش . هدناوخ  زامن  تعکر  ود  زین  نیدلاو  يارب 
. دش عورـش  زامن  ناذا ، زا  دـعب  یتعاس  عبر  دـناوخ . ارف  رهظ  هضیرف  يادا  يارب  ار  نارازگزامن  ناذا ، یتوکلم  ابیز و  ياوآ   12 تعاس 30 /

مامت دنچ  ره  تسا . هدش  سبح  اههنیس  رد  اهادص  مامت  ییوگ  وت  دوب ، هتفرگ  ار  اج  همه  قلطم  توکس  نآ ، زا  دعب  لبق و  زامن و  لوط  رد 
قح سدقا  هاگشیپ  رد  هک  دنکیم  اضتقا  بدا  هلب  تشادن . روضح  اجنآ  رد  یسک  ایوگ  یلو  دوب  تیعمج  زا  رپ  نآ  نوماریپ  یبنلادجسم و 

ِِّیبَّنلا (1) ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفَْرتَال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هیآ  دوب و  مارآ  تکاس و  شلوسر  رضحم  رد  و 
همجرت رد  دجم » دیما  . » دناوخیم ارف  رادینعم  توکس  نیا  هب  ار  همه  تسا  هتـسب  شقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  بارحم  رد  رـس  رب  هک 

. تسا هدورس  ریز  حرش  هب  یتایبا  یسودرف  کبس  هب  هیآ  نیا 

2 تارجح ، - 1
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یبل هزره  دییاشگ  نتفگ  هب  یبن  توصز  رتارف  دابم 

بر دزن  ناتلامعا  وحم  دوش  بدا  قیرط  زا  روددیتشگوچ 
هب همیسارس  مدرم  همه  لیطعت و  اههزاغم  مامت  رهظ ، ناذا  ماگنه  دوشیم . رازگرب  یـصاخ  تمظع  هوکـش و  اب  یبنلا  دجـسم  تعامج  زامن 

. دنتکرح رد  یبنلادجسم  تمس 
. تسا عقاو  یبنلا  دجسم  یبونج  تمسق  رد  ربمایپ  حیرض 

ندیشک تسد  مرح و  ندیسوب  هک  دندقتعم  اهیباهو  اریز  دوش ؛ کیدزن  حیرض  هب  یسک  دنراذگیمن  هتفرگ و  ار  حیرض  فارطا  اههطرش 
! تسا كرش  نآ  هب 

اهیلع ارهز  ترـضح  هناخ  ِرد  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  يراد  نولک  ِرد  ربمایپ ، حیرـض  فرط  کی  رد  تسا . نوفدم  شیوخ  هناخ  رد  ربمایپ 
هناخ زج  هب  اهرد ، همه  دوشیم  یحو  شترضح  هب  هکتسا  هدشیمزاب  دجـسم  هب  همه  هباحـص ، لزنم  ِرد  ربمایپ ، تایح  ِرد  تسا . مالـسلا 

تسا ییاج  نامه  تسا و  يراصنا  بویاوبا  لزنم  تسا  هدش  هتخاس  ربمایپ  دجسم  هک  ییاج  دوش . هتسب  یبنلادجسم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
ياهنوتس زا  دنزاسب . يدجسم  اجنامه  رد  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دز و  وناز  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  رتش  هک 

. دنشابیم صاخ  یماسا  ياراد  فورعم و  نوتس  جنپ  دجسم  نیا 
هدادیم هیکت  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دراد  رارق  ییامرخ  تخرد  هنت  ياج  رد  نوتس  نیا  تسا ، هناّنح » نوتـس   » اهنآ زا  یکی 

. دمآ هلان  هب  ربمایپ  رجه  زا  تخرد  نآ  تفر ، ربنم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  تسا و  هدناوخیم  هبطخ  و 
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. دش یهانگ  بکترم  هبابلوبا  مان  هب  هباحص  زا  یکی  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  هبابل » وبا   » ای هبوت » نوتس  ، » رگید نوتس 

هتفریذپ ادـخ  فرط  زا  شاهبوت  ماجنارـس  تسب ، نوتـس  نیا  هب  ریجنز  اب  ار  دوخ  هبوت ، هناشن  هب  دـش و  نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  هاگنآ  يو 
هتخاس ربمایپ  زامن  هاگیاج  رد  هک  تسا  یکچوک  بارحم  دجسم  یقرـش  علـض  رد  درک . زاب  شیوخ  تسد  اب  ار  ریجنز  نآ  ترـضح  دش و 

. تسا ییالاب  شزرا  ياراد  ربمایپ  هاگیاج  رد  زامن  يادا  تسا و  هدش 
هلمج زا  تسا ؛ هدش  هتشون  هَّللالوسر  هباحص  زا  یخرب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  یماسا  اهقاور ، يالابربو  یبنلادجـسم  نحـص  نورد  رد 

هدنکارپ روطهب  ربمایپ  نیـشناج  هدزاود  مسا  ینعی  مالـسلا  مهیلع  يدهملا  دـمحم  نیدـباعلا و ...  نیز  نیـسح ، نسح ، همطاف ، یلع ، یماسا 
. دهدیم ناشن  زین  ار  یح »  » هک تسا  هتشون  ياهنارهام  روطهب  يدهملا  دمحم  مسا  تسا . هدش  جرد 

رگید راب  رهاظ و  کلم  دـهع  رد  يرمق ، يرجه  لاس 654  رد  راب  کی  تسا ؛ هدـش  قیرح  همعط  یبنلادجـسم  تبون  ود  رد  دوشیم  هتفگ 
. تسا هتخوس  نآ  رد  دوجوم  ياهباتک  دجسم و  هقعاص ، رثا  رب  خیرات 886  رد 

(1) تسا . هدش  دیدجت  لاس 888  رد  هک  تسا  يابتیاق  کلم  يانب  زا  تسا  راوتسا  یگنر  زبس  دبنگ  نآ  يور  رب  هک  یلعف  هکرابم  هضور 

ق. هنطلسلا 1298 ه . ماسح  همانرفس  - 1
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يریثک دادـعت  میتفر . دوب  هدـش  رازگرب  ّهلَد  لته  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هثعب  طسوت  هک  لیمک  ياعد  رد  تکرـش  يارب  بش   9 تعاس 30 /

. دش هدناوخ  لیمک  شخبحور  ياعد  دندوب و  هدرک  تکرش  مسارم  نیا  رد  یناریا  رئاز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بارحم 

(77 / 5 هعمج 30 / )
هب ار  دوخ  متفر و  یبنلاۀـضور  ولج  ياهتمـسق  هب  دوب . تولخ  دجـسم  میدـش . یبنلادجـسم  مزاع  رگید  راب  هعمج ، حبـص   3 تعاس 30 /

. مدناسر هدرازگیم ، زامن  اج  نآ  رد  ترضح  تسا و  مالسا  مرکم  یبن  هب  قلعتم  هک  یکچوک  بارحم 
کی دنتسیاب . بارحم  رد  نامزمه  دنناوتیم  یتخـس  هب  رفن  ود  دندوب . هَّللالوسر  هاگیاج  رد  زامن  يادا  يارب  تبون  رظتنم  فص  رد  ياهدع 

هک شیوخ  فارطا  زا  لفاغ  ینالوط و  ررکم و  ياهزامن  دناوخ  هب  درک  عورش  دعب  دناوخیم ، نآرق  دوب و  هتسشن  بارحم  رد  تسوپ  هایس 
بترم دریگب ، ار  وا  ياـج  اـت  دوـب  رظتنم  دوـب و  هداتـسیا  وا  رـس  يـالاب  هک  یناریا  ناوـج  کـی  دوـش . نارگید  ضارتـعا  بجوـم  تـفریم 

: تفگیم
مه نم  داد . يرگید  هب  ار  شیاج  تفر و  ور  زا  هرخالاب  یلو  تشاذگیمن ، یعقو  مه  تسوپ  هایـس  ناوج  سانلا ! ّقح  سانلا ،! ّقح  یجاح 

؛ ار مزارد  رود و  ياهوزرآ  مدروآ  دای  هب  مدرک و  ادا  هاگیاج  نآ  رد  یتبرض  روط  هب  زامن  تعکر  ود 
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35 ص :
(1) اهِروُرُِغب » اْینُّدلا  ِینَتْعَدَخ  َو  یلَما  ُدُْعب  یعْفَن  ْنَع  ینَسَبَح  »

(2) ْمَُکل ....  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ار ...  میاههتساوخ  و 
ناگتـشرف لوزن  لحم  یحو و  طبهم  اجنیا  تسین . وت  هاگیاج  هک  اجنیا  رادـقمیب ، مدآ  يا  متفگ : دوخ  اب  دوش  عقاو  تباجا  دروم  دـیاش  ات 

. تسا بّرقم 

عیقب ناتسربق 

. میدش عیقب  ناتسربق  مزاع  حبص  زامن  يادا  زا  دعب 
يارب هتسد  هتسد  ینس ) هعیش و   ) یناریا ریغ  یناریا و  نارئاز  تسا . زاب  اهدرم  دورو  يارب  باتفآ  عولط  ات  زامن  زا  دعب  اهحبص  عیقب  ناتسربق 

رد دـنوشیم . ترایز  لوغـشم  رود  زا  هدـش ، ناتـسربق  دراو  نید  همئا  ترـضح و  نآ  نارـسمه  هَّللالوسر ، هباحـص  روبق  ترایز  ندـید و 
. تسکش ملد  عیقب  ناتسربق 

هتسکش شلد  یلیخ  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  ناسنا  دیاش  تفای . ناوتیم  اهنآ  تیمولظم  رد  ار  نید  همئا  تیناقح  یتسار  مدرک ، هیرگ  هب  عورش 
نیا دوشیم و  يراج  دوخ  هب  دوخ  اهکشا  برطـضم و  تدـش  هب  دـحا  مولظم  يادهـش  روبق  همئا و  هناگ  راهچ  روبق  راوج  رد  یلو  دوشن 

زا يرئاز  ره  مدیدیم  نوچ  تسا . تیب  لها  ّبح  جیورت  يارب  هویش  نیرتهب  و  دوش . کیرحت  اهناملسم  تاساسحا  هک  تسا  یلماع 

. لیمک فیرش  ياعد  زا  ياهدیزگ  - 1
60 رفاغ : - 2
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دیاش رارکت و  رارکت ، روطنیمهو  تسیک  يرگید  نآو  تسیک ؟ ربق  نیا  دیسرپیم : نارگید  زا  دشیم ، کیدزن  يربق  هب  هک  ینس  ای  هعیش 

 ... تسیک و ربق  نیا  هک  دننادب  روبق  هتشون  يور  زا  هکنآ  زا  رتقیمع  دیامن . داجیا  بولق  رد  یقیمع  ریثأت  سّسجت ، وحن  نیا 

هنیدم رازاب 

(77 / 5 / 31  ) هبنش
مّرکم یبن  رهطم  دقرم  زا  یترایز  سپس  یتعامج و  زامن  ادتبا  میتفر ، یبنلادجسم  هب  زامن  هضیرف  يادا  يارب  حبـص  هزور ، همه  لومعم  قبط 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
دنچ فرظ  هک  ییاهلته  يالبال  رازاب ، تسا . زکرمتم  یبنلادجـسم  فارطا  رد  هنیدم  یلـصا  رازاب  دـش . رازاب  زا  دـیدزاب  فرـص  زور  هیقب 

، يدنه ياهرک ، ینیچ ، لوجنب  روخن و  درد  هب  سانجا  زا  رپ  اههزاغم  دروخیم . چـیپ  دـناهدییور  یبنلادجـسم  فارطا  چراق  لثم  ریخا  لاس 
 ... یناتسکاپ و

. تسا
. متفر مدوب  هدرک  هک  ياهدعو  يارب  برد 29 )  ) مالسلا هیلع  بلاطیبا  نبیلع  باب  ولج  مدمآ و  نوریب  یبنلادجـسم  زا  برغم  زامن  زا  دعب 

یلیخ وا  مدرک . تاقالم  شرـسپ  رتخد و  ود  اب  تشاد  هزاغم  ناتـسلگنا  دروفدـب  رهـش  رد  هک  ار  یناتـسکاپ  تسود  لوسر ، قاحـسا  هاـگان 
زا هزات  تفگیم : وا  میدرک . لاوحا  لاح و  میتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  دش و  لاحشوخ 

هنیدم www.Ghaemiyeh.comرازاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :
. تسا ناتسکاپ  مزاع  هرمع  ماجنا  زا  دعب  هدمآ و  ناتسلگنا 

هاگآدوخان متسود  نم و  وا ، اب  تاقالم  زا  لبق  حبص  زورما  دنکیم . تعجارم  ناتـسلگنا  هب  ًاددجم  دنامیم و  ناتـسکاپ  رد  هام  کی  تدم 
هب زورما  ام  هک  میتفگ  مه  وا  هب  تسا . ناتـسلگنا  رد  لوسر  قاحـسا  هزاغم  هباشم  هنیدـم  ياههزاغم  رثکا  هکنوچ  میدوب ، هدرک  وا  زا  يداـی 

لهچ و زا  شیب  دنچ  ره  دننکیم . لمع  قایس  کبس و  نامه  هب  ناتـسلگنا  رد  رجاهم  ياهیناتـسکاپ  میدرک . وا  زا  يدای  هباشت  نیا  رطاخ 
. دـناهدرک ظـفح  ار  دوخ  موسر  بادآ و  ناـبزیم  روشک  رد  یتح  یلو  دناهدش (1)  نکاس  ناتـسلگنا  رد  اهیناتـسکاپ  هک  تسا  لاس  يدنا 

. تسا یناتسکاپ  شور  هب  زونه  ترشاعم  بادآ و  ندروخ و  ندیشوپ و  سابل  زرط  بسک ، زرط 

یبّنلا دجسم  هعسوت 

یبرغ و یقرش - قاور  هنهد  دودح 63  مدرک  شرامش  ار  یبنلادجسم  دیدج  شخب  ياهنوتس  دادعت  مدز و  یبنلادجـسم  رد  یتشگ  زورما 
رد یبنلا  دجسم  هعسوت  دز . نیمخت  ناوتیم  دودح 2016  ار  اهنوتس  دادعت  اذل  تسا . رتم  هنهد 10  ره  هلصاف  یبونج و  یلامش - هنهد   32

يدالیم  94 / 4 قباطم 15 / يرمق  يرجه   1414 / 11 خیرات 4 /

رگراک هب  زاین  یناهج  گنج  زا  یـشان  ياـهیبارخ  ياـهيزاسزاب  يارب  اهیـسیلگنا  دوب و  سیلگنا  هرمعتـسم  ناتـسکاپ  ناـمز  نآ  رد  - 1
. دنتسه نکاس  اجنآ  رد  زونه  هک  دندرب  دوخ  روشک  هب  هلمع  ناونع  هب  ار  اهیناتسکاپ  زا  ياهدع  اذل  دنتشاد . نازرا 
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. تسا هدیسر  نایاپ  هب  يدوعس  هاش  زیزعلادبع ، نبدهف  تسد  هب 

دُحا يادهش 

(77 / 6 / 1  ) هبنشکی
. میشاب هتشاد  يدیدزاب  هنیدم  رهش  یندید  ياهاج  زا  تسا  رارق  تسا ، یعمج  هتسد  زورما  همانرب 

راوس هسدقم  نکاما  ندید  دصق  هب  ار  راوز  لته ، ولج  دندوب ، هدـش  هیارک  روظنم  نیمه  يارب  هک  دـحاو  ياهسوبوتا   8 تعاس 30 / حبص 
دحا گنج  دراد . رارق  دحا  ياههوک  هنماد  رد  هنیدم ، رهـش  لامـش  رد  هک  دوب  دحا  گنج  يادهـش  ناتـسربق  دیدزاب ، ّلحم  نیلوا  دندرک .
نیمه هب  دننک . ناربج  ار  دوخ  تسکش  هک  دندش  نآ  رب  ردب  گنج  رد  تسکـش  زا  سپ  هکم  رافک  داد . خر  ناناملـسم  هکم و  رافک  نایم 
ناوج هقبط  هژیوهب  ناناملسم  اب  ربمایپ  دندمآ . هنیدم  تمس  هب  هکم  زا  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  دندرک و  عمج  ورین  رازه  هس  دودح  فده 
دربن يادتبا  رد  دوب . رفن  رازه  کی  مالـسا  ياهورین  دادعت  دنوش . جراخ  رهـش  زا  رافک  اب  گنج  يارب  هک  دـش  نیا  رب  رارق  درک و  تروشم 

يروآ عمج  هب  عورـش  گنج ، زا  دعب  یکدنا  ناملـسم  حـتاف  ياهورین  یلو  دـندرک . دراو  رفک  ياهورین  هب  ار  یتخـس  تسکـش  ناناملـسم 
رگید یعمج  اهنآ  زا  تیعبت  هب  دندرک . یگنج  مئانغ 
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نمشد دنتسویپ . مئانغ  ناگدننک  عمج  هب  اهر و  ار  یشیجلاقوس  هگنتنیا  دندوب ، دحا (1)  هگنتزا  تظافح  لوغشم  هک  مالسا  ياهورین  زا 
ربمایپ نادند  دندش و  دیهـش  ربمغیپ  يومع  هزمح  هلمج  زا  اهنآ ؛ زا  رفن  دودح 70  درب . شروی  ناناملسم  هب  درک و  هدافتـسا  تیعقوم  زا  زین 

دحا يادهش  روبق  فارطا  تسا . هدش  هتخاس  دحا  هوک  هنماد  رد  یکرهش  رضاح  لاح  رد  تسکش . گنج  نیا  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا هطوحم  نیا  رد  زین  ربمایپ  يومع  هزمح  ربق  دوشیم . يریگولج  ناتسربق  هطوحم  هب  راوز  دورو  زا  و  هدش ، داجیا  يدنلب  راصح 

نیتلبقوذ دجسم 

یلص یمارگ  ربمایپ  تسا . عقاو  هنیدم  رهش  یبرغ  لامش  رد  دجسم  نیا  دوب ، نیتلبقوذ  دجـسم  تفرگ ، رارق  دیدزاب  دروم  هک  يرگید  لحم 
غالبا ربمایپ  هب  ار  هبعک  هب  سدـقملاتیب  زا  هلبق  رییغت  روتـسد  دـش و  لزان  لـیئربج  هک  دوب  تداـبع  لوغـشم  دجـسم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

لخاد رد  دومن .

دودح 600 نآ  تعسو  عافترا و  رتم  دودح 10  رضاح  لاح  ردتامر  هپت  دحا ، هوک  هغامد  تامر و  لبج  نیب  تسا  ياهگنت  دحا  هگنت  - 1
لاس لوط 1400  رد  مینک ، ضرف  لاس  رد  رتمیتناس  یعیبط 1  روط  هب  ار  شیاسرف  رگا  تسا . هدش  حیطـست  هپت  نیا  فارطا  تسا . عبرم  رتم 

. تسا هدوب  رتم  دودح 24  هپت  عافترا  ًالامتحا  گنج  عوقو  نامز  رد  ینعی  تسا . هدش  هتساک  هپت  عافترا  زا  رتمیتناس  هب 1400  بیرق 
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هجرد اـب 180  مه و  لـباقم  رد  یـصقالا ) دجـسم   ) لامـش رد  يرگید  و  هکم )  ) بونج رد  یکی  دجـسم ؛ يوس  ود  رد  بارحم  ود  دجـسم 

. میدش بازحا  گنج  هقطنم  مزاع  ییاشامت ، یخیرات و  دجسم  نیا  دیدزاب  زا  سپ  تسا . صخشم  فالتخا 

هعبس دجاسم 

دجـسم يدادـعت  هقطنم  نیا  ياههپت  هنماد  رد  تسا . هدـش  عقاو  هاتوک  هوک  هتـشر  کی  هنماد  رد  هنیدـم و  لامـش  رد  بازحا  گنج  هقطنم 
دجسم تسا . رکبوبا و ...  دجسم  ناملـس ، دجـسم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  دجـسم  حتف ، دجـسم  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دراد  رارق  کچوک 
دجاسم هب  فورعم  دجاسم  نیا  هعومجم  دناهدرک . دودسم  گنس  اب  ار  نآ  ِرد  ًاریخا  هک  تسا  یکچوک  رایسب  دجسم  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

. تسا هدش  داجیا  اههپت  هنماد  رد  هک  تسا  روصحم  ییابیز  كراپ  هب  فرط  هس  زا  دجاسم  نیا  تسا . هناگتفه )  ) هعبس
رد نامزمه  دنتسناوتیم  یتخس  هب  رفن  هک 20  دوب  دجسم  نیرتکچوک  مالسلا  اهیلع  همطاف  دجسم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دجـسم 

لیاسو دوب  دجاسم  هیقب  زا  رتگرزب  هک  رکبوبا  دجـسم  رد  یلو  هیلوا ، تاناکما  هدننک و  کنخ  هلیـسو  هنوگچیه  نودب  دنناوخب . زامن  نآ 
. تشاد دوجو  هدننک  کنخ 
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ابق دجسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  يدجسم  نیتسخن  ابق  دجسم  میدز ، ابق  دجسم  هب  زین  يرـس  هدش ، دای  ِدجاسم  دیدزاب  زا  دعب 
ساسا رب  هک  دجسم  نیا  درک . ثادحا  تسا ، هنیدم  رهـش  يرتمولیک  رد 5  هک  ابق  مان  هب  ياهدـکهد  رد  هنیدـم ، هب  هکم  زا  ترجه  زا  سپ 

(1) يْوقَّتلا ) یَلَع  َسِّسا  ٌدِجْسََمل  ، ) هدش انب  اوقت 
هیکت ياهشوگ  رد  هاگنآ  دش ، هدناوخ  یتّیحت  زامن  زین  دجسم  نیا  رد  دناهدرتسگ . نآ  هموح  رد  اهلخن  تسا . نیشن  هعیـش  هقطنم  کی  رد 

. درب مباوخ  یتخل  رفس ، ياسرف  تقاط  يامرگ  یگتسخ و  طرف  زا  مدرک و 
تحارتسا راهان و  فرـص  رهظ و  زامن  يادا  زا  سپ  ات  میتشگرب  هنیدم  هب  رهظ  زامن  زا  لبق  دوب . دارگیتناس  هجرد  دودح 46  زور  نآ  يامد 

. میتفر لته  فارطا  ياههزاغم  ياشامت  هب  رهظ  زا  دعب  مینک . زاغآ  ار  رهظ  زا  دعب  ياههمانرب 
هدامآ ار  دوخ  دـیاب  هکم  هب  تمیزع  ندـش و  مرحم  يارب  هک  تسا  راوز  هیجوت  هسلج   9 تعاس 30 / هتـشذگ  ياهبش  لومعم  قبط  بشما 

. تسا يرارکت  نآ  بلاطم  هدننک و  هتسخ  ینالوط ، تاسلج  نیا  زا  یخرب  هنافسأتم  دننک .

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يوبن  هاگراب  مه  زاب 

(77 / 6 / 2  ) هبنشود
یبنلادجسم مزاع  حبص ، ناذا  زا  لبق  هبنشود  زور  حبص 

108 هبوت : - 1
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يادص دوب . هتـشاداو  دجو  هب  ار  همه  حبـص ، تیونعم  دندوب . تکرح  رد  دجـسم  يوس  هب  ناباتـش  رانک ، هشوگ و  زا  نارازگ  زامن  میدـش .

هَّللالوسر صوصخم  نذؤم  لالب ، هاگیاج  دوشیم  هتفگ  هک  هژیو  هاگیاج  رد  یبنلادجسم  نذؤم  دوب . زادنا  نینط  هنیدم  ياج  همه  رد  ناذا 
هک هماقا  دـنکیم و  دجـسم  هناور  ار  اـهنآ  دـنَکیم و  اـج  زا  ار  دوبعم  هتفیـش  ياـهناسنا  لوا  ناذا  هتفرگ ، رارق  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  زامن  ندناوخ  همدقم  تعامج و  مظنم  فوفص  داجیا  يارب  دوشیم ، هتفگ  عیرس  رایسب 
تسار تمس  میدش ، يوبن  رّهطم  مرح  دراو  لیئربج  ِرد  زا  لوخد ، نذا  اب  یبنلا ، دجسم  دیدج  تمـسق  رد  حبـص  زامن  هضیرف  يادا  زا  سپ 

، دندوب هدرک  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  نیرجاهم  زا  ياهدع  مالسا  ردص  رد  دراد . رارق  هّفُص  باحصا  يوکس  هب  فورعم  ییوکس  مرح 
. دناهتشاد تنوکس  اج  نیا  رد  لزنم ، نتشادن  تلع  هب 

ياپ نییاپ  رد  مه  رکبوبا  رمع و  ینعی  رگید ؛ رفن  ود  دراد . رارق  ترضح  یصخش  هناخ  ِرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  پچ  تمس  رد 
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  ِرد  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  يرادـنولک  کچوک  ِرد  ربمایپ  حیرـض  یقرـش  تمـسق  رد  دـننوفدم . ربماـیپ 

. تسا
رازگرب ناوراک  نالوؤسم  فرط  زا  هک  ياهسلج  رد  تسا  رارق  لته ، هب  تشگزاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ربق  ترایز  زا  دعب 

ماقم هدنیامن  یشیرق  اقآ  جاح  مینک . تکرش  دوشیم ،
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ینارنخس هاگنآ  یحادم ، سپـس  نآرق ، توالت  ادتبا  دش . عورـش   9 تعاس 30 / هسلج  دـننکیم . تکرـش  هسلج  نیا  رد  زین  يربهر  مظعم 

رد يربهر  یگدنیامن  داهن  رتفد  هدنیامن  یبارتوبا  ياقآ  ینارنخس  هاگنآ  نویناحور ، زا  رگید  یکی  ینارنخـس  سپـس  مالـسالا ، خیـش  رتکد 
 ... هدننک و هتسخ  يرارکت ، همانرب  عوبطمان ، هیوهت  مرگ ، هداعلاقوف  نلاس  ياوه  نارهت و ...  هاگشناد 

هنیدم رازاب  رد  يریس 

ات مینک  کمک  وا  هب  درک  اضاقت  ام  زا  هک  دوب  هدیرخ  يرـسور  يدادعت  رتخد ، نایوجـشناد  زا  یکی  میدش . رازاب  هناور  رهظ  زا  دـعب  زورما 
سنج اهيرسور  ياج  هب  هک  تشاد  رارصا  ادتبا  يو  دوب . یناغفا  رادهزاغم  دنک . تفایرد  ار  شلوپ  دهدب و  سپ  رادهزاغم  هب  ار  اهيرسور 
قوقح دیاب  امـش  تسا و  یمالـسا  رازاب  اجنیا  متفگ  رادهزاغم  هب  دنادرگرب . ار  اهنآ  لوپ  هک  میتشاد  رارـصا  مه  ام  دنک و  بلاق  ار  يرگید 

. دیزادرپب ار  لوپ  دیرادرب و  ار  سنج  دیلوؤسم  امـش  ًاعرـش  تسا  هدش  نوبغم  درک  ساسحا  يرتشم  کی  رگا  دینک و  تیاعر  ار  اهيرتشم 
هاـم کـییتح  دوبن  شلیم  باـب  دوب و  هدـیرخ  اًـلبق  هک  ار  یـسنج  یلیـالد  هب  يرتـشم  هاـگره  مدوب  ناتـسلگنا  یتدـم  نم  متفگ : همادا  رد 
نیا ندینـش  زا  سپ  دادیم . سپ  ار  شلوپ  ای  درکیم و  ضیوعت  ار  سنج  یتحاران  نودـب  هدنـشورف  دـنادرگیمرب ، ارنآ  مه  دـیرخزادعب 

رادهزاغم فرح 
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؟ رفاک یتفگ  ارچ  متفگ  رفاک ! ورب  تفگ : دش و  ینابصع  تخس 
. يدرک هسیاقم  رفاک  اب  ار  ناملسم  کی  وت  هک  نیا  يارب  تفگ :

. منکیم ضوع  هن  مریگیم و  سپ  هن  مه  ار  اهيرسور  ورب و 
یکی اب  ات  متفگ  وجشناد  رهاوخ  هب  نم  تسا . قطنمیب  بصعتم و  ینید  ناردارب  نآ  زا  هک  دوب  مولعم  تشادن . يرثا  میدرک  رارصا  هچ  ره 

هرخألاب تشاد و  یپ  رد  یتبثم  هجیتن  میمـصت  نیا  مدرک . كرت  ار  هزاغم  نم  دوش و  یـضار  رادهزاغم  دـیاش  دـنامب  هزاـغم  رد  نارهاوخ  زا 
. دوب هدش  سنج  نتفرگ  سپ  هب  یضار  هدنشورف 

رازاب جیار  نابز  نیمّود  یـسراف  تفگ ، ناوتب  تأرج  هب  دیاش  دندوب و  طلـسم  یـسراف  نابز  هب  هنیدـم  ناراد  هزاغم  زا  یهّجوت  لباق  دادـعت 
دنـشابیم يدنه  یناتـسکاپ و  یکبزا ، یناغفا ، نیرجاهم  ًاتدمع  هنیدم  نایرازاب  هکنیا  رگید  هتکن  یبرع .) نابز  زا  دـعب  ینعی   ) تسا هنیدـم 

. دننکیم تبحص  ناور  ار  یسراف  نابز  کچوک ، ات  گرزب  زا  ًامامت  هک 
هب دندرکیم  عورـش  دندرمـشیم و  تمینغ  ار  تقو  دشیم . بآ  ناشلد  يوت  دنق  داتفایم  یناریا  کی  هب  ناشمـشچ  هکنیمه  نارادهزاغم 

. دندوب قفوم  مه  عقاوم  رثکا  دنزادنیب و  هلت  هب  ار  ناشهاوخلد  همعط  ات  ندرک  تبحص  یسراف 
هک دوشیم  هیـصوت  یناریا  راوز  هب  ادتبا  زا  ظاحل  نیمه  هب  دندرکیم . لیمحت  يرتشم  هب  ربارب  ود  تمیق  اب  یهاگ  ار  سنج  کی  هک  نوچ 

هک تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  دننکن . دیرخ  هب  مادقا  دنتسین ، طیحم  هب  انشآ  زونه  هک  لوا  ياهزور  رد 

هنیدم رازاب  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
. دوشن هدهاشم  نآ  رد  نامزمه  یناریا  دنچ  ای  کی  روضح  هک  تسا  ياهزاغم  رتمک  تسا . یناریا  راوز  زا  هرمع  مایا  رد  هنیدـم  رازاب  قنور 

. تسا فصولادیاز  دیرخ ، يارب  اهمناخ  صوصخهب  اهیناریا  علو  صرح و 
هک زین  یهورگ  یلو  دـننکیم . تکرح  یبنلادجـسم  يوس  هب  زامن  يادا  يارب  دـننکیم و  لیطعت  ار  اههزاغم  نارادهزاـغم  ناذا ، ماـگنه  رد 

. ترایز هن  دناهدمآ  تراجت  يارب  ییوگ  اهنآ  هنافسأتم  دنتکرح . رد  اهلته  يوس  هب  دناهدیرخ  هک  يراب  هلوک  اب  دنتسه  یناریا  ًابلاغ 

رگید یندید  ياهناکم 

(77 / 6 / 3  ) هبنش هس 
کیدزن اـهناکم  نـیا  مـینک . دـیدزاب  هنیدـم  یخیراـت  ياـهناکم  زا  رگید  یخرب  زا  تـسا  رارق  تـسا و  یهورگ  زین  حبـص  زورما  هماـنرب 
دیوگیم ياهفیطل  يدابآ  فجن  هجهل  اب  یهاگ  تسا ، ناهفصا  دابآ  فجن  لها  ناوراک و  یناحور  هک  یتانسح  ياقآ  تسا . یبنلادجـسم 

ترایز زا  دعب  حبص  لوا  تسانشآ . يّدح  ات  هنیدم  رهش  عضو  هب  هتشاد  هنیدم  هکم و  هب  يدایز  ياهرفـس  وا  درادیماو . هدنخ  هب  ار  همه  و 
. تسا عقاو  یبنلادجسم  قرش  رد  دجسم  نیا  میدش ، همامغ  دجسم  مزاع  هدایپ  عیقب ، ناتسربق 

رد یتشگ  عیقب و  ناتسربق  ربمایپ و  مرح  ترایز  یبنلادجسم ، تعامج  زامن  رد  تکرش  اب  رگیدراب  زور  نآ  هیقب 
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رـس و رپ  هاگداد  یـضاق  ینـسحم  ياقآ  لوا  رفن  مدرک ؛ تاقالم  عیقب  ناتـسربق  ياـههلپ  هار  رد  یفداـصت  روطهب  ار  رفن  ود  تشذـگ . رازاـب 

. مدوب هدید  تارک  هب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  زا  اًلبق  ار  وا  هک  دوب  نارهت  رادرهش  یچسابرک  يادص 
يزاریـش راـکهرقن  ياـقآ  مود  رفن  دـشن . وگوتفگ  ثحب و  تصرف  یلو  ياهقناـعم  یمالـس و  مدرک ، دروخرب  وا  هب  راـب  نیلّوا  اـجنیا  یلو 

نم زین  یتدـم  تسا و  ینیتم  درم  مدـید ، عیقب  ياهلپ  هار  رد  ًاددـجم  زور ، ناـمه  رهظ  زا  دـعب  رد  هک  ار  يو  دوب . سراـف  قبـسا  رادناتـسا 
. مدوب سراف  ناتسا  ياهناتسرهش  زا  یکی  رد  يو  رادنامرف 

عیقب راوج  رد  ربمایپ  اب  یبش  همانرب 

وجـشناد یگمه  همانرب  نایرجم  دش . رازگرب  لیخدـلا  قدـنف  رد  عقاو  يربهر  هثعب  رد  عیقب » راوج  رد  ربمایپ  اب  یبش   » همانرب بش ، هبنـش  هس 
. دومنیم رترابرپ  دوب ، هدش  ماجنا  نونکات  هک  ییاههمانرب  ریاس  هب  تبسن  همانرب  ياوتحم  دندوب .

تئارق دوب ، هدش  هیهت  یسنوی  مان  هب  وجشناد  نارهاوخ  زا  یکی  طسوت  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  فصو  رد  يرعـش  هسلج  يادتبا  رد 
. دوب بوخ  ًاتبسن  زین  اهنآ  يات  ود  هک  دش  تئارق  زین  رگید  رعش  هلاقم و  دنچ  تشاد . یبوخ  رایسب  ياوتحم  دش .

دنهاوخ رترثؤم  رتباذج و  دشاب ، رترـصتخم  یلو  رتینغ  اههمانرب  عون  نیا  هچ  ره  هک  دـنرادن  هجوت  اههمانرب  نیا  ناگدـننادرگ  هنافـسأتم 
رارق رگا  یلو  َّلَدَو .) َّلَق  ام  ِمالَْکلا  ُْریَخ  ( ؛ دوب
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اههمانرب بوخ  تمسق  ینیریش  دنوشیم و  هتسخ  اههدنونش  دوش ، هئارا  هدننک  هتـسخ  يرارکت و  اوتحمیب ، ياههمانرب  مه  رـس  تشپ  دشاب 

. دوریم اهدای  زا  زین 
هدینـش دعب  یلو  مدرک  كرت  ار  هسلج  هدنب  دیآرد . ارجا  هب  نارگید  طسوت  لسوت  ياعد  وینارنخـسو  هلاقمو  رعـشنیدنچدوبرارق  همادارد 

!( همانرب تعاس   3 . ) تسا هدرک  هتسخ  زین  ار  ياهدع  هتشاد و  همادا  بش  تعاس 12  ات  همانرب  هک  دش 

تاقیم

دودح 7 رد  دجسم  نیا  تسا . هرجـش  دجـسم  دنوریم  هکم  هب  هنیدم  زا  هک  یناسک  تاقیم  میورب . تاقیم  هب  رهظ  زا  دعب  زورما  تسا  رارق 
لیاسو تعاس 9  حبـص  دنوش . مرحم  دجـسم  نیا  رد  دیاب  دنراد  هدرفم  هرمع  ای  عتمت  جح  دـصق  هک  یناسک  تسا ، عقاو  هنیدـم  يرتمولیک 

نانچ نآ  ار  دوخ  راـب  ياهدـع  میداد . دوب ، هدـش  هیارک  روظنم  نیمه  يارب  هک  یـشکراب ، سوبوتا  لـیوحت  ار  اهنادـمچ  اـهكاس و  رفس ،
! دناهدش بطحلاۀلاّمح  ياهدع  زورما  متفگ  اهنآ  هب  یخوش  هب  ترایز . هن  دناهدمآ  تراجت  هب  راگنا  هک  دندوب  هدرک  نیگنس 

يوبن مرح  هب  عادو  ترایز  يارب  اذل  دوشن . تمـسق  رگید  دشاب و  رفـس  نیرخآ  رفـس  نیا  دیاش  درک . عادو  عیقب  همئا  ربمایپ و  اب  دیاب  زورما 
هدراو ياـهترایز  تسناد . ار  ناـیب  زرط  ترـشاعم و  بادآ  دـیاب  ادـتبا  یگرزب  ره  رـضحم  رد  روضح  يارب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میتـفر .

رد نایب  بدا  فّرشت و  بادآ 

www.Ghaemiyeh.comتاقیم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :
َْریَخ ای  َْکیَلَع  ُمالّسلا  هَّللا ، َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالّسلا  هَّللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالّسلا  : » مدناوخ ار  اهنآ  دنتسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم 

ياهنوتس مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  هناخ  هّفُـص ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  حیرـض  هب  زیمآترـسح  هاگن  کی  هاگنآ  هَّللاِْقلَخ »
یبنلادجـسم و  وا ) ربنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هناـخ  لـصاف  دـح   ) يوبن هضور  ربماـیپ ، ربـنم  بارحم و  هناـنح ، دوفو ، ریرـس ، هبوت ،

 ... ناتسود و ناکیدزن و  زا  يدای  ییاضاقت و  ییاعد و  راب  نیرخآ  يارب  متخادنا و 
ابیز رایسب  دنچ  ره  دیدج  تمسق  یلو  تسا ، يونعم  یمالسا و  شايرامعم  کبس  نوچ  دراد ! یتیونعم  بجع  یبنلا  دجسم  میدق  تمـسق 

. درادن ار  میدق  تمسق  تیونعم  یلو  دراد ، یبلاج  هدننک  کنخ  متسیس  تسا و  عیسو  رایسب  نآ  ياضف  هدش و  هتخاس  بولسا  يور  و 
تسا ییاج  اجنیا  میدیسر . تاقیم  هب  ( 5 تعاس 30 /  ) برغم ناذا  زا  لبق  تعاس  کی  ًابیرقت  میدش . هرجش  دجسم  مزاع  زور  نامه  رـصع 
سابل سپـس  دودز . نت  زا  ار  اهیگدولآ  درک و  لسغ  دیاب  ادتبا  درک . عورـش  ار  زار  زمر و  رپ  نیدامن و  تکرح  نآ  دش و  مرحم  دـیاب  هک 

. دیشوپ تسا ، نفک  هیبش  هک  مارحا ،

مارحا

يارب دـندمآ و  درگ  نارئاز  دجـسم ، ّتیحت  زامن  زا  دـعب  میوش . مرحم  مینک و  تین  برغم  زامن  زا  لبق  اـت  هدـش ، هداـمآ  یگمه  تسا  رارق 
هظحل هظحل ، دندش . هدامآ  مارحا 
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49 ص :
، ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، « ؛ هیبلت نتفگ  مارحا و  سابل  ندیشوپ  تین و  زا  دعب  نیدامن  تکرح  نآ  تسا . یساّسح 
تسا و وت  صوصخم  دمح  شیاتس و  ایادخ ، يرآ  يرآ ، ینعی  دوشیم ؛ زاغآ  ْکیََّبل » ََکل  َکیِرَش  ال  ْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمِْعنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ 

. تسین یکیرش  ار  وت  تنطلس 
رگید مرُحم  نتفگ . غورد  تـسا : هـلمج  نآ  زا  دوـشیم ؛ مارح  مرُحم  رب  يداـیز  لاـمعا  تـسا . يدـیدج  رود  هـلحرم ، نـیا  نوـنکا  يرآ ،

ای ابیز  هفایق  هب  وت  شزرا  يرترب و  راـیعم  نک ، شومارف  ار  دوخ  ناـسنا ، يا  هک  دـهدیم  ار  ماـیپ  نیا  دـیاش  دـنک ، هاـگن  هنیآ  هب  دـناوتیمن 
. تسین تتشز 

. دشاب هتشاد  یسنج  هطبار  دناوتیمن  دنَکب . ار  یهایگ  دناوتیمن  دربب . نیب  زا  ار  ياهدنز  دوجوم  دناوتیمن 
. دریگب ار  دوخ  نخان  ای  دنکب و  ار  دوخ  ندب  يوم  دناوتیمن 

رود دوخ  زا  دیاب  تسا  رخافت  ییایربک و  ّتینم ، هیام  هک  ار  هچنآ  ینعی  دنک ؛ رطعم  ار  دوخ  دناوتیمن  دنک . لمح  حالس  دوخ  اب  دناوتیمن 
. دناکشخب ار  غورد  ینعی  داسف ؛ هشیر  دنک .

. دومن اهنآ  نیزگیاج  ار  تینما  حلص و  شمارآ ، تخیر و  رود  دیاب  ار  هایگ  تعیبط و  یتح  و  نارگید ، هب  نتشیوخ ، هب  زواجت  يوخ 
رتمولیک دودح 438  هکم  ات  هرجش  دجسم  هلـصاف  میدرک . تکرح  هکم  تمـس  هب  هرجـش  دجـسم  زا  بش ، تعاس 8  ندـش ، مرحم  زا  سپ 

میدش هدایپ  یهاگتسیا  رد  هار ، نایم  رد  دومیپیم . ار  تفاسم  نیا  دایز  تعرس  اب  سوبوتا  تسا .
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50 ص :
. میتفاتش تماقا  لحم  لته  هب  میدیسر و  همّرکم  هکم  هب   1 تعاس 30 / میتشاد . هار  نایم  رد  یهاتوک  فّقوت  و 

هکم

عقاو هکم  برغ  رد  هک  هدج  ات  نآ  هلصاف  تسا . هتفرگ  رارق  هنیدم  رهـش  يرتمولیک  هلصاف 445  رد  ناتسبرع و  هریزج  هبش  بونج  رد  هکم 
. تسا هتفرگ  رارق  فلع  بآیب و  کشخ و  ِیناتسهوک  هقطنم  کی  رد  رهش  تسا . رتمولیک  دودح 75  هدش ،

نادیم رد  هک  دوب  دـباع  نسح  رـصق )  ) نامتخاس ام  ناوراک  رارقتـسا  لحم  میدیـسر . هکم  هب  هبنـش  جـنپ  زور  حبـص   1 دودح 30 / تعاس 
زا یکی  لومعم  قبط  میدش . یناقوف  تاقبط  هب  رفـس  لیاسو  لاقتنا  لوغـشم  قاتا ، دیلک  تفایرد  نآ و  هب  دورو  زا  سپ  تشاد . رارق  هدباعم 

راوـس تـیفرظ  ربارب  ود  زا  شیب  یلو  دوــب  رفن  رثکادـح 6  روسناسآ  تیفرظ  دـش . بارخ  راک  يادـتبا  رد  لته  ياـهروسناسآ  اـی  اـهربالاب 
هیجوـت دوـب ، اـههچب  ناـبز  درو  هلمج  نآ  هشیمه  تشاد . دوـجو  مه  هنیدـم  رد  نـیمرحلا ، زکرم  ناـمتخاس  رد  لکـشم  نـیمه  دـندشیم .

دیاب بوخ  ياهزیچ  همه  متفگ : مینک . تیاعر  ار  نآ  دـیابن  ام  سپ   » یناریا هن  تسا  برع  رفن  هتشون 6  نیا  روظنم  دنتفگیم  دندرکیم و 
؟ تسیچ نایم  نیا  رد  اهیناریا  ام  مهس  سپ  تاررقم و ...  تیاعر  مظن ، تیاعر  دشاب ؛ نارگید  لام 

. میدش مارحلا  دجسم  هب  تکرح  هدامآ   2 تعاس 30 /
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51 ص :

مارحلا دجسم 

(77 / 6 / 5  ) هبنش جنپ 
اب دـیاب  دوب و  رود  يدـح  اـت  لـته  زا  نآ  هلـصاف  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  طـسو  رد  هبعک  يدوـگ و  رد  هکم  رهـش  زکرم  رد  مارحلا  دجـسم 
اب میدش ، دراو  مالـسلا  باب  زا  میدناسر ، اجنآ  هب  ار  دوخ  حبـص  ناذا  زا  لبق  میدـش . مارحلادجـسم  مزاع   2 تعاس 30 / میتفریم . نیـشام 

زاـمن شیوـس  هب  ماـش  حبـص و  رمع  کـی  هک  اـجنآ  يرآ  دـش . يراـج  اـهکشا  دـیکرت و  اـهضغب  دوـخ  هب  دوـخ  هبعک ، هناـخ  هدـهاشم 
قشاع و ناسنا  يدنا  درایلیم و  کی  هاگهلبق  قاشع و  هاگداعیم  اجنیا  تسا . دوعوم  هبعک  نیمه  میریمیم ، مینکیم و  یگدنز  میرازگیم ،

. تسا ناهج  دّحوم 
. درک زاغآ  ار  هدرفم  هرمع  مود  هلحرم  عیرس  دیاب 

رد هک  یطخ  ره  زا  تایلمع  تسا . دوسألارجح  نکر  زا  تکرح  زاغآ  دـنک . فاوط  هبعک  رود  هب  طوش  تفه  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  یجاـح 
مارحلادجـسمراوید يوررب  زبس  غارچ  کی  نیمز و  يور  رب  ياهوهق  طخ  کی  اب  دادـتما  نیا  زا  دوشیم . زاـغآ  تسا  دوسـألارجح  لـباقم 

هب هچره  بادرگ ، کی  فارطا  رد  یجوم  نوچمه  دنتکرح ؛ رد  هبعک  رود  هب  تهج  کی  رد  ناگدننک  فاوط  همه  تسا . هدـش  صخـشم 
و ام »  » رد نم »  » نوچ تسین  نم »  » زا يربخ  رگید  اجنیا  رد  يرآ ، دوشیم . رتزیگناناجیه  رتهدرشف و  اهجوم  يوشیم  رتکیدزن  زکرم 
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: تسا هدورس  ابیز  هللا  همحر  يدعس  تسین . نم »  » زا يراثآ  رگید  تسا و  هدش  ایرد  هرطق  تسا ، هدش  لح  ایرد  رد  هرطق 

دیدب ایرد  يانهپ  وچ  دش  لجخ  دیکچ  يربا  ناراب ز  هرطق  یکی 
متسین نم  هک  اّقح  تسه  وا  رگ  متسیک  نم  تسا  ایرد  هک  ییاج  هک 

دیرورپ ناج  هب  شرانک  رد  فدص  دیدب  تراقح  مشچ  هب  ار  دوخ  وچ 
راوهاش ؤلؤل  رومان  دش  هک  راک  دیناسر  ییاج  هب  شرهپس 

دش تسه  ات  تفوک  یتسین  رد  دش  تسپ  وک  تفای  نآ  زا  يدنلب 
رد دـیحوت  ینعی  روـحم ؛ کـی  زکرم و  کـی  لوـح  همه  تسین ، تاـقبط  زا  يربـخ  رگید  عوـشخ . عـضاوت و  هناـشن  نیرتـگرزب  تسا  نـیا 

. دباییم قادصم  تدحو  هب  ترثک  لیدبت  اجنیا  دنتکرح .
تـشهب شیاوأم  أدبم و  ادـخ ، قولخم  ناسنا  نیلّوا  مدآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . تشهب  زا  ياهناشن  دوسألارجح  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

 ...( ٍتاوامَـس َْعبَـس   ) اهنامـسآ دادـعت  هب  راب  تفه  تکرح  نیا  ددرگیم . متخ  تشهب  هب  زاغآ و  تشهب  زا  تکرح  هبعک ، فاوط  رد  دوب .
(1)

کی دوخ  هک  يددع  هب 

29 هرقب ، - 1
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. دوشیم رارکت  تسا ، زمر 

: هک فده  ندشن  مگ  يارب  فاوط  زامن  تعکر  ود  تسا . زامن  دعب  هلحرم 
تساجک رای  نیبب  دنبرگد ، مارحا  یجاح  دوشن  مگ  هر  هک  تسا  یناشن  گنس  کی  هبعک 

نیا دنک . رارکت  هبترم  تفه  دیاب  ار  هورم  افص و  هوک  نایم  يرتم  دصراهچ  هلصاف  یجاح  تسا . هورم  افص و  نایم  یعـس  مراهچ ، تکرح 
. دنک هلوره  دیاب  ار  رتم  دودح 50  ياهلصاف  هورم  افص و  ریسم  رد  دنک . یط  عضاوت  اب  دیاب  ار  هلصاف 

يارب بآ  نتفای  يارب  لیعامـسا  ردام  رجاه  دوشیم  هتفگ  تسا . هدش  صخـشم  زبس  غارچ  اب  هلـصاف  نیا  ياهتنا  ادتبا و  ندـیود ) هتـسهآ  )
هک یماگنه  تسا  فورعم  تسا ، تیور  لباق  لیعامسا  رجح  هلوره ، هدودحم  رد  درک . یط  هبترم  تفه  ار  هورم  افـص و  هلـصاف  شدنزرف 

تاساسحا داتفایم و  لیعامسا  هب  شمشچ  هدودحم  نیا  رد  درکیم  دمآ  تفر و  هوک  ود  نیب  لیعامسا  شدنزرف  يارب  بآ  لابند  هب  رجاه 
هرمع رد  يرجه  متفه  لاس  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دوشیم  هتفگ  دوزفایم . شتعرـس  رب  بآ  نتفای  يارب  تفاییم و  تّدش  وا  يردام 

(1) دندومن . تیعبت  ناشیا  زا  ناناملسم  ًادعب  درک و  هلوره  دوخ  یعس  زا  یتمسق  رد  ءاضقلا ] ةرمع   ] هدرفم

ص 413 هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  - 1
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زا یمک  تروـص و  اـی  رـس  يوـم  زا  يردـق  ندـیچ  ریـصقت ، يارب  درک . ریـصقت  دـیاب  هورم ، افـص و  ناـیم  یعـس  رود  تفه  ناـیاپ  زا  سپ 
هب دوشیم و  جراخ  مارحا  زا  لـالح و  هدوب ، مارح  مرُحم  يارب  هک  يروما  زا  يرایـسب  ریـصقت  زا  سپ  تسا . مزـال  تسد  اـی  اـپ  ياـهنخان 

. دراد دوجو  تیدودحم  زونه  یلو  ددرگیمرب  هرمزور  يداع و  یگدنز 
نیا دوشیم و  ماجنا  ءاسن  فاوط  تین  اب  فاوط  طوش  تفه  زاب  تسا ، هدرفم  هرمع  متفه  مشـش و  لحارم  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط 

. تسا یلبق  فاوط  هباشم  فاوط ،
. دسریم نایاپ  هب  هدرفم  هرمع  هلحرم ، نیا  زا  سپ  دوشیم . ادا  میهاربا  ماقم  تشپ  ءاسن  فاوط  زامن  هلصاف ، نودب  نآ  مامتا  زا  سپ 

لاؤس دش و  کیدزن  ام  هب  برع  يدرم  هک  میدوب ، هتسشن  حتفلا  باب  کیدزن  وجشناد  ناتـسود  زا  یکی  قافتا  هب  ءاسن  فاوط  زامن  زا  سپ 
هک تفگیم  وا  تسا . هدـمآ  موطراـخ  زا  لـبق  زور  ود  نیمه  تسا و  نادوـس  لـها  هک  درک  یفرعم  ار  شدوـخ  معن . مـتفگ : ناریا ؟ درک :

هتـشک و يدادـعت  دـش ، ماجنا  اکیرمآ  طّسوت  هتـشذگ  هتفه  رد  هک  نادوس  يزاسوراد  هناـخراک  ییاوه  ناراـبمب  رد  هک  دوب  رظاـن  شدوخ 
. تفگیم اکیرمآ  يرگزواجت  يوخ  زا  دندش . حورجم 

ّدـض يزیتس و  رابکتـسا  هیحور  ایند  مدرم  زا  يرایـسب  دوب . اهیناریا  رـضحم  رد  دـنک  زاب  ار  شلد  هرفـس  تسناوتیم  هک  ییاج  اهنت  اـیوگ 
هرس سدق  ینیمخ  ماما  زا  ار  ییاکیرمآ 
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55 ص :
. دناهتخومآ اهیناریا  و 

. تشذـگ تحارتسا  هب  زور  هیقب  میتشگرب . لـته  هب  تحارتـسا  يارب  یگمه  تفاـی و  ناـیاپ  یبوخ  هب  هدرفم  هرمع  مسارم  حبـص  تعاس 8 
. دناهدنام یقاب  مارحا  رد  زونه  دح  زا  شیب  ساوسو  تلع  هب  يدادعت  هک  دشیم  هتفگ 

: تفگ دز و  مرس  يوت  دش و  کیدزن  نم  هب  جح  مسارم  نیح  رد  ینزریپ  اهرفس  زا  یکی  رد  : » تفگیم یتانسح  ياقآ 
دییایب تفگو : درک  ادص  ار  ناوراک  ریدم  نم و  ینزریپ  جـح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  رگید  رابکی  راضح ) هدـنخ   ) نکب ار  نم  تین  اقآ ! جاح 

ارچ میتفگ  میآیمن . جـح  رفـس  هب  امـش  اب  رگید  نم  تفگ : دز و  یبیهن  وا  میتفر . وا  دزنو  میدرک  تعاطا  مه  ام  مراد . راک  ار  امـش  اـجنیا 
فیَخ و دجـسم  نامه  همامع  فیق و  دجـسم  زا  شروظنم  دیدربن ، همامع  دجـسم  فیق و  دجـسم  هب  ارم  هک  نیا  يارب  تفگ : مناخ ؟! جاح 

. دوب همامَغ  دجسم 

مزمز هاچ 

شالت زا  سپ  رجاه  هک  دوشیم  هتفگ  دراد . رارق  هبعک  هناخ  ترواجم  رد  دـشوجیم ، ناـنچمه  میهاربا  ترـضح  ناـمز  زا  هک  مزمز  هاـچ 
تخس ار  وا  نانچمه  يردام  كاپ  تاساسحا  ددرگیم ، رب  وا  دزن  هب  لیعامـسا ، شاهنـشت  دنزرف  تهج  بآ  ياهرطق  ندرکن  ادیپ  ناوارف و 

. ددرگیم دوخ  هدش  مگ  لابند  نانچمه  فلع  بآیب و  نابایب  نآ  رد  دوشیمن و  سویأم  زگره  اما  درازآیم 
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56 ص :
. دنکیم هدهاشم  ار  وا  ياپ  ریز  زا  بآ  ندمآ  الاب  رجاه  هاگان  دلامیم و  هدیتفت  کشخ و  ياهنش  رب  ار  شیوخ  ياپ  یگنشت  زا  لیعامسا 
ره تسا . ندیشوج  لاح  رد  نونک  ات  خیرات  نآ  زا  يزاسون و  ًاددجم  بلّطملادبع  نامز  رد  کشخ ، ینارود  ندنارذگ  زا  سپ  همشچ  نیا 
بآ رتیل  دودح 20  زین  رضاح  لاح  رد  دشوجیم و  زاب  رید  زا  هاچ  نیا  هک  تسا  بیجع  یلو  تسا  دودحم  ینیمزریز  بآ  ياههرفس  دنچ 
دراو ژاپمپ و  بآ  نردـم  شور  هب  دراد  رارق  هبعک  رانک  رد  عیـسو  نیمز  ریز  کی  رد  هک  هاچ  نیا  زا  نونکا  دوشیم . ژاپمپ  نآ  زا  هیناث  رد 
دصق هب  نآ  زا  هعجارم و  اجنآ  هب  راوز  هک  تسا  هدش  هیبعت  نیریز  تمسق  نامه  رد  بآ  ریـش  دودح 70  دوشیم . یناسر  بآ  هکبش  کی 

. دنزیریم دوخ  ندب  هب  دنشونیم و  كّربت 

هعمج زامن 

(77 / 6 / 6  ) هعمج
زا يداـی  اـههبطخ  رد  تسا و  هدـش  یبـالقنا  زورما  هعمج  بیطخ  میتـفر . مارحلادجـسم  هب  هعمج  زاـمن  يادا  يارب  تقو ، لوا  هـعمج  رهظ 

نودب دننکیم و  تفایرد  الاب  زا  ار  هبطخ  روتـسد  هعمج ، زامن  يابطخ  ًالومعم  سب ، درک و  سدقملاتیب  هب  لیئارـسا  تازواجت  نیطـسلف و 
تسایس دراو  دنرادن و  ار  یبلطم  نایب  قح  تموکح ، هزاجا 
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57 ص :
! دنوشیمن مه 

هعمج زاـمن  رد  ناریا ) قباـس  روـهمج  سییر  و   ) ماـظن تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  سییر  یناجنـسفر ، یمـشاه  ياـقآ  هک  لـبق  هاـم  دـنچ 
دوب هدیمان  كرشم  ار  هعیش  دوب و  هدرک  هلمح  هعیش  هب  اههبطخ  رد  یفیَذُح  ياقآ  یبنلادجـسم ، هعمج  ماما  دوب ، هتفای  روضح  یبنلادجـسم 
ریما ارجام  نیا  لابند  هب  دـندوب و  هدرک  كرت  ار  هعمج  زاـمن  شناـهارمه  قاـفتا  هب  یـضارتعا ، لـمعلاسکع  کـی  رد  یمـشاه  ياـقآ  هک 

. دومن بوصنم  وا  ياج  هب  ار  يرگید  درف  رانکرب و  یبنلادجسم  تماما  زا  ار  وا  ناتسبرع  دهعیلو  هَّللادبع 
ار دوخ  هک  اهیناریا ، امـش  ارچ  دوب  هتفگ  وا  هب  هعمج  ماما  دوب . هدرک  تاـقالم  ار  یبنلادجـسم  هعمج  ماـما  تفگیم  اهيرفـسمه  زا  یکی 

دوب هتفگ  هدش و  رکنم  ار  عوضوم  هک  نآ  زا  سپ  تسود  نآ  دیاهدرک ؟ نغدق  ناتروشک  رد  ار  یبرع  ندـناوخ  دـینادیم  مالـسا  رادـفرط 
زا یتفگـش  اـب  هعمج  ماـما  تسا ، یمازلا  اـم  سرادـم  رد  نآ  شزومآ  روشک و  یمـسر  ناـبز  نیمّود  یبرع  ناـبز  یـساسا  نوناـق  قـبط  هک 

. دوب هدومن  فسأت  راهظا  هدش ، اقلا  وا  هب  هک  یطلغ  تاعالطا 

الط نادوان  تمحر و  ناراب 

دـعر و نآ  لابند  هب  تفرگ ، ارف  ار  هکم  نامـسآ  یظیلغ  ربا  هک  میدوب  مارحلادجـسم  رد  برغم  زاـمن  هضیرف  يادا  يارب  هبنـش  زور  بورغ 
هب عورش  يدیدش  ناراب  سپس  قرب و 
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بآ داب ، تهج  رییغت  اب  دوب . هتفرگ  صقر  هب  ار  نادوان  بآ  داب ، درک . شزیر  هب  عورـش  هبعک  هناخ  ییـالط  نادواـن  زا  بآ  درک و  ندـیراب 

ناراب شراب  زا  لبق  دراد . رارق  لیعامـسا  رجح  تمـسق  رد  ییـالط  نادواـن  دـنارتسگیم . نماد  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناـنک  صقر  نادواـن ،
الاب لیعامسا  رجح  زا  همیسارس  دندوب  فارطا  هک  ییاهیناریا  هژیو  هب  نارئاز  یلو  دندوب ، هدرک  تولخ  ار  لیعامسا  رجح  هطوحم  اههطرش 

جاجح هب  موتاب  اب  اههطرـش  دزیرب . اهنآ  رـس  رب  درابیم  نامحر  هبعک  ماب  زا  هک  تمحر  ناراب  ات  دندیناسر  نادوان  بآ  هب  ار  دوخ  دـنتفر و 
زا ار  دوخ  شفک  يواح  کیتسالپ  هک  دندوب  هدید  ار  یناریا  رفن  کی  تفگیم  مرـسمه  دندرک . نوریب  رجح  زا  ار  اهنآ  دـندش و  روهلمح 

! دوب بآ  نتخیر  کیتسالپ و  ندش  هراپ  نارگن  تخس  درکیم و  لمح  دوخ  اب  كربت  دصق  هب  دوب و  هدرک  رپ  نادوان  نآ 
یبنلادجسم مارحلادجسم و  رد  هک  یعوضوم  هتبلا  دندرک  کشخ  زیمت و  تعرس  هب  ار  مارحلا  دجسم  نحـص  مادخ ، ناراب ، فقوت  زا  سپ 

اب زور  ره  مادـخ  اًلثم  دوب . سدـقم  ناـکم  ود  نیا  عیرـس  رایـسب  عقوم و  هب  رمتـسم ، تفاـظن  دوب ، هدومن  بلج  دوخ  هب  تخـس  ارم  رظن  اًـلبق 
کـشخ ار  نآ  دنتـسشیم و  ياهداعلا  قوف  تعرـس  اـب  ار  مارحلادجـسم  نحـص  یت ، بآ و  اـب  تمـسق  ره  ندرک  روصحم  يدنبمیـسقت و 

. دندرکیم يریگدرگ  نیمرح  ياهفقس  زا  راکدوخ  زهجم  ياهربالاب  زا  هدافتسا  اب  ای  دندرکیم و 

الط نادوان  تمحر و  www.Ghaemiyeh.comناراب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :
نحـص رد  هدرک ، ار  هدافتـسا  نسح  هدمآ  تسد  هب  تیعقوم  زا  تسا . نیگآرطع  کنخ و  ًاتبـسن  هکم  زورما  رـصع  ياوه  یگدنراب ، رثا  رب 

. درک بلج  ار  ماهجوت  دجسم  نحص  فارطا  ياهنوتس  يور  اههتشون  رارکت  مدز . یتشگ  مارحلا  دجسم 
6 رمع »  » هبترم و کی 5  ره  ناـمثع »  » و رکبوبا »  » ماـن هبترم و   2 یلع »  » ماـن هبترم و   2 هَّللالوسر »  » كرابم ماـن  هبترم ،  3 هَّللا »  » كرابم مان 

! دوب هدش  رارکت  هبترم 

ییوجشناد لفحم 

ناراب ناـیرج  رد  هک  نایوجـشناد  زا  یکی  دوب ، ییوجـشناد  لـفحم  کـی  هک  تسود » هاـنپ  رد  هبعک  میرح  رد  یبش   » مسارم بش  هبنـش  رد 
زا یعمج  زا  یگدـنیامن  هب  زین  نم   (1) درک . تئارق  هک  دوب  هدروآرد  اـبیز  هملکد  کـی  تروص  هب  ار  هثداـح  نیا  تشاد ، روضح  بورغ 

یتارطاخ نایب  هب  هاگنآ  مدرک و  رکشت  ییوجشناد  هرمع  ناوراک  ناراکردنا  تسد  زا  سپـس  تیالو و  ماقم  زا  ادتبا  نایوجـشناد  دیتاسا و 
و هَّللا »  » كرابم مسا  رارکت  اهيرـسور ، ضیوعت  يارب  هنیدم  رد  یناغفا  راد  هزاغم  اب  ندز  هناچ  کچ و  هرطاخ  متخادرپ ، رفـس  نیا  زا  دنچ 

نحص رد  هعیش  همئا  سدقم  مان  مارحلا ، دجسم  فارطا  رد  افلخ  یماسا  یلع و  یمارگ و  ربمایپ 

. تسا هدمآ  هعومجمنیمه  رد  یکمن  دادقم  ياقآ  زا  یقاس » هداب  زا  تبحم  یم   » ناونع اب  هملکد  نیا  - 1
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صوصخ رد  نارمچ  دیهش  هاگـشناد  زا  يداتـسا  بش  نآ  رد   (1) تسا . هعیش  نابز  یـسراف  مشابن  دلب  یـسراف  ارچ  هرطاخ  یبنلادجـسم و 

ود دودح  يارب  ناریا  تموکح  ورملق  هدودـحم  شویراد  نامز  رد  مالـسا  زا  لبق  هک  تفگیم  وا  تفگیم . نخـس  بارعا  ناریا و  طباور 
هکم لثم  ییاهرهـش  مان  دـشیم . یهتنم  دـنه  هب  قرـش  زا  ناـنوی و  هب  برغ  فرط  زا  رـصم و  نادوس و  نمی ، هب  بونج  فارطا  زا  نرق  هس 

رد هفوشکم  ياههبیتک  تشاد . رارق  دادغب  کیدزن  نوفـسیت  رد  ناریا  تموکح  رقم  دنتـسه . یـسراف  مزمز  ای  و  داد ) غاب   ) دادغب ندـیکم ) )
. دشابیم دوجوم  رصم  هزوم  رد  نابز  هس  هب  هبیتک  نیا  نونکا  تسا . هدش  يرافح  شویراد  نامرف  هب  زئوس  لاناک  هک  دنهدیم  ناشن  رصم 
هبش جیار  ياهنابز  زا  يرایسب  تسا . هتشاد  ریثأت  بارعا  گنهرف  رد  تدش  هب  اهیناریا  نابز  گنهرف و  هک  دنهدیم  ناشن  دوجوم  دهاوش 

تأشن هشیر  کی  زا  یـسراف و  نابز  هباشم  کبزا  کیجات ، وتـشپ ، ودـنه ، ودرا ، ریظن  هنایمرواخ  هنایم و  يایـسآ  ياـهروشک  دـنه و  هراـق 
. تسا هتفرگ 

ًارثکا ار  هنیدم  هکم و  ياهيرازاب  راجت و  هک  اجنآ  زا 

یـسیلگنا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیق  هفـسلفهراب  رد  سیلگنا  زنیک  نوتلیم  رهـش  رد  عقاو  هیبنیز  کـی  رد  اـینک  لـها  زا  ینارنخـس  - 1
متفگ وا  هب  دنکیم . تبحـص  ناور  ار  یـسراف  مدـش  هجوتم  مدـش  وگوتفگ  ثحب و  دراو  وا  اب  هک  ینارنخـس  زا  دـعب  درکیم . ینارنخس 

. منادب بوخ  ار  نآ  دیاب  تسا  هعیش  نابز  یسراف  تفگ  ياهتخومآ ؟ ار  نآ  اجک  زا  ینکیم  تبحص  یسراف  بوخ  یلیخ 
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. تسا هتفرگیم  ماجنا  يرتشیب  تلوهس  اب  یسراف  نابز  هب  اهنآ  ییانشآ  فصولاعم  دناهدادیم  لیکشت  هدش  دای  ياهتلم  نیرجاهم 

نیا نوچ  دش ، ادها  هسلج  نانارنخـس  خساپ و  شـسرپ و  همانرب  ناگدنرب  هدیزگرب  تالاقم  هب  دوبدای  مسر  هب  ياهیده  هسلج  نیا  نایاپ  رد 
هکینارهاوخ دومن  مالعا  يرجم  دوب ، مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  زورلاس  اب  فداصم  تسود ) هاـنپ  رد  هبعک ، میرح  رد   ) هماـنرب

زا یکی  ماـگنه  نـیا  رد  درکن . یفرعم  ماـن  نـیا  هـب  ار  دوـخ  یــسک  درک . دـنهاوخ  تفاـیرد  دوبداـی  مسرهبياهیدـه  تـسابنیز  ناـشمان 
دننکیم مادـص  هنوخرد  یلو  تسا » دوواد  ممـسا  نم  يرجم  ياـقآ  : » تفگ یناهفـصا  نیریـش  هجهل  اـب  ناهفـصا  لـها  رـسپ  نایوجـشناد 

(. راضح هدنخ  !« ) بنیز
هیارک يارب  لایر  هس  يرفن  اههچب  میهد . ماجنا  ناکیدزن  زا  تباـین  هب  ار  هدرفم  هرمع  لاـمعا  رگید  راـبکی  هک  دـش  نیا  رب  رارق  بش  هعمج 

هدودحم زرم  رد  تاقیم و  نیرتکیدزن  دجـسم  نیا  دندرک . تخادرپ  میعنت  دجـسم  ات  هدباعم  نادیم  رد  دباع » نسح  رـصق   » لته زا  سوبوتا 
َۀَمِْعنلا َو  َدْـمَْحلا  َّنِإ  ْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَـش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، : » نایوگ کیبل  ندـش ، مرحم  زا  سپ  بش  نآ  رد  دراد . رارق  مرح 

ءاسن و فاوط  ریصقت ، هورم ، افص و  یعس  فاوط ، زامن  فاوط ، حبص  ناذا  ات  میدش و  هبعک  مزاع  ْکیََّبل » ََکل  َکیِرَـش  ال  ْکلُْملا ، َو  ََکل 
. میداد ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  زامن 
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تافرع

(77 / 6 / 9  ) هبنشود و  ( 77 / 6 / 8  ) هبنشکی
یقرش بونج  رد  هک  تسا  عیسو  ياهقطنم  تافرع  میدش . جراخ  هکم  زا  مارحلارعشم ، تافرع و  انم ، زا  رادید  دصق  هب  هبنـشکی  زور  حبص 
فوقو اـجنآ  رد  جاـجح  عتمت ، جـح  رد  هفرع ،) زور  ینعی   ) هجحلايذ مهن  زور  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يرتمولیک  هلصاف 24  رد  هکم و 

ياهكراپ ًاریخا  یلو  هدوب ، یفلع  بآیب و  کشخ و  نیمزرـس  هقطنم  نیا  شیپ  لاس  دنچ  ات  دنزادرپیم  ادخ  اب  زاین  زار و  هب  دـننکیم و 
. دشاب یلعف  تافرع  زا  شیب  تشاد  کشخ  تافرع  هک  یتیونعم  دسریم  رظن  هب  تسا . هدش  ثادحا  هقطنم  رد  یلگنج  عیسو 

تسد هب  ار  تفرعم  ات  دسرب  شیوخ  تخانـش  هب  دیاب  یجاح  زیچ  ره  زا  لبق  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا . تخانـش  تفرعم و  يانعم  هب  تافرع 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اریز  دروآ ؛

.« دیسر دهاوخ  یسانشادخ  هب  دسرب  یسانشدوخ  هب  هک  یسک  « ؛» ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  »
. دنیوگ همحرلا » لبج   » نادب هک  تسا  ياهپت  تافرع  رد 

. دمآ دورف  هقطنم  نآ  رد  دش  هدنار  تشهب  زا  مدآ  هک  راب  نیتسخن  دوشیم  هتفگ 
تباث ياهشاپبآ  نیا  زا  طیحم ، ندرک  کنخ  يارب  عتمت  جح  نامز  رد  هک  تسا  هدش  بصن  دنلب  ياهراوف  تافرع  رد 
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هداعلا قوف  تافرع ، نازوس  مرگ و  طیحم  ندرک  کنخ  يارب  اههراوف  نیا  دوجو  دوشیم  هدافتـسا  تسا ، رتم  راهچ  دودح  اهنآ  عافترا  هک 

. تسا رثؤم 
. دنزادرپیم زاینیب  يادخ  اب  زاین  زار و  هب  عمجت و  تافرع  رد  یجاح  نویلیم  ود  زا  شیب  عتمت  جح  مسوم  رد 

انم مارحلا و  رعشم 

. تسا هتفرگ  رارق  تافرع  ریسم  رد  انم  مارحلا و  رعشم 
يروآ عمج  هب  مادـقا  هقطنم  نیا  رد  جاجح  دـنناسرب . هفلدزم )  ) مارحلا رعـشم  هب  ار  دوخ  نابرق  دـیع  زور  باتفآ  عولط  زا  لبق  دـیاب  جاجح 

مهدزای و ياهبش  دـیاب  جاـجح  تسا . مهف  یهاـگآ و  ياـنعم  هب  هدـش و  هتفرگ  رعـش  هملک  زا  رعـشم  دـننکیم . هرمج  یمر  يارب  گـیر 
مارحلا رعـشم  زا  هک  ییاهگیر  زا  تارمج  یمر  يارب  اهنآ  دننک . ینابرق  هاگنابرق  رد  مهد  زور  رد  دننامب و  انم  رد  ار  هجحلايذ  مهدزاود 
هزرابم هب  دوریم ؟ یـسک  هچ  اب  هزرابم  هب  هک  دنادب  لبق  زا  دـیاب  یجاح  تسا ! ییابیز  زمر  هچ  دـننکیم ، هدافتـسا  دـناهدرک ، يروآ  عمج 

. دنک حلسم  لبق  زا  ار  دوخ  دیاب  سپ  ناسنا ، نمشد  نیرتتخسرس  نیرتگرزب و  ناطیش ،
تسوا اب  هراومه  هک  تسا  ناسنا  نمشد  نیرتكانرطخ  هراما ، سفن  دامن  لبمس و  وا  درک . عورش  گرزب  ناطیـش  زا  دیاب  ار  تارمج  یمر 

. تفر هناشن  ار  وا  ادتبا  دیاب  دیامن . شهارمگ  سپس  لافغا و  ار  وا  ات  دنکیمن  اهر  ار  وا  هظحل  کی  و 
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. تسا کچوک  ناطیش  تبون  هاگنآ  یطسو و  ناطیش  سپس 

. تسا رتناسآ  وا  اب  هزرابم  دنامب ، اهنت  هک  ماگنه  نآ  تسا ، سیلبا  نامه  ناطیش  نیا  دیاش 

رونلا لبج 

(77 / 6 / 10  ) هبنش هس 
ادخ ربمایپ  هکییاج  ینآرق ، تایآ  نیتسخن  لوزن  ّلحم  ارِح  راغ  زا  رادید  دـصق  هب  هاگنآ  میدروآ . اج  هب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن 

هدناوخ زین  نآرقلا  لبج  مالسالا و  لبج  دراد و  رارق  هکم  رهش  یقرش  لامـش  رد  هوک  نیا  میدش . رونلا  لج  مزاع  دش ، بوصنم  تلاسر  هب 
. دنناسریم دصقم  نآ  هب  ار  نارئاز  لایر  ود  اب  دحاو  ياهسوبوتا  تسا . یمک  هلصاف  رونلالبج  ات  مارحلا  دجسم  زا  دوشیم .

ادـتبا نامه  زا  نیرذآ و  ياهگنـس  زا  یخالگنـس و  هوک  میدرک . زاغآ  ار  هوکهب  دوعـص  نایوجـشناد  زا  یعمج  اـب  حبـص   6 تعاس 30 /
ریـسم ياـهتنا  رد  دوـمنیم . رتدـنک  تکرحو  رتزیت  ییالابرـس  میدـشیم ، رتکـیدزن  هوـک  كوـن  هـب  هـچ  ره  تـسا . زیت  ییالابرـس  ياراد 

. دوب هدش  داجیا  ییادتبا  ياهویش  یعونصم و  روطهب  تکرح  رد  لیهست  يارب  ییاهناکلپ 
. تفای هار  راغ  هب  تشذگ و  یتخـس  هب  اهگنـس  يالبال  زا  دیاب  راغ  یکیدزن  رد  میدیـسر ، ارِح  راغ  هب  قیرط ، یط  تعاس  عبر  هس  زا  سپ 

رایسب راغ  نیا  دوشیم . داجیا  یکهآ  ياهگنس  رد  هک  تسین  ییاهراغ  وزج  راغ  نیا  رّوصت  فالخرب 
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بسانم دنرازگب  زامن  هداتسیا  هک  رفن  ود  رثکادح  يارب  راغ  ياضف  تسا . هدش  لیکشت  قبطم  نیرذآ  ياهگنس  نتفرگ  رارق  زا  کچوک و 

اهنت راغ  نیا  دیاش  تسا . هدروخن  تسد  راغ  ياهتمـسق  ریاس  یلو  تسا ، هدش  شورفم  کییازوم  ددـع  دودح 6  اب  راغ  نیا  فک  تسا .
. تسا هدشن  زارد  نآ  هب  اهیباهو  تسد  زونه  هک  تسا  مالسا  ردص  راثآ  زا  یتمسق 

ناشن تشز  ار  اجنآ  طیحم  نایادگ ، روضح  و  کیتسالپ و )...  یطوق ،  ) یفرـصم ندـمت  يایاقب  شخپ  اب  ناسنا  رگزواجت  تسد  دـنچ  ره 
ِهَّللا (1) ِۀَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاَخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یَلَع  َنآْرُْقلا  اَذَه  اَْنلَْزنَأ  َْول  هک  هوک  تیونعم  تبالص و  زونه  یلو  دهدیم ،

ار نایادگ  رثکا  تسا . راغ  هب  یهتنم  ریـسم  مخ  چـیپ و  رد  نایادـگ  روضح  رتتشز  نآ  زا  دزادـنایم . رکفت  هب  نارود  نآ  دای  هب  ار  ناسنا 
ار رئاز  دـنرادن  تفایرد  یلایر  ات  دنبـسچیم و  ناسنا  هب  اههچب  دـنراد . هارمه  ار  شیوخ  لاسدرخ  ناکدوک  اهنآ  دـنهدیم ، لیکـشت  نانز 

. دننکیمن اهر 
راگدرورپ تدابع  يزاسدوخ و  لوغشم  راغ  نیا  رد  زور  هنابش  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  راغ ، ياههتـشذگ  هب  میدرگرب 

اذـغ ترـضح  نآ  يارب  تفریم و  هوک  يـالاب  هب  تبون  ود  يزور  دوب . شیرق  ناـنز  نیرتدـنمتورث  زا  هک  وا  یمارگ  رـسمه  هجیدـخ  دوب .
نآ تبالص  رتشیب و  زین  نآ  عافترا  رتدنت و  شیپ  لاس  رد 1400  هوک  نیا  بیش  ًاملسم  دربیم .

21 رشح : - 1
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زور لهچ  تدـم  هب  راب  ود  يزور  ار  هوک  نیا  هک  تسا  ییوناب  تماقتـسا  هدارا و  نآ  زا  رتنوزفا  رتتبالـص و  اـب  یلو  تسا ، هدوب  رتنوزفا 

. دومنیم يرای  میظع  تلاسر  نآ  شریذپ  رد  ار  شرهوش  درکیم و  یط 

رفس نایاپ 

(77 / 6 / 11  ) هبنشراهچ
عون و هب  نآ  رادقم  و  تسین ، ناسکی  دننکیم  بسک  دارفا  هک  ياهبرجت  یگتخپ و  یلو  دنکیم . برجم  هتخپ و  ار  ناسنا  رفـس  دنیوگیم 

دصق هب  ار  لته  حبص  تعاس 8  تسا  رارق  تسام و  رادید  نایاپ  زورما  هاتوک و  مه  رفـس  رمع  هک  سوسفا  دراد . یگتـسب  اهناسنا  تفرعم 
. مینک كرت  هدج 

ینامز هلـصاف  رد  تسا ، ناتـسبرع  تقو  هب  رهظ  زا  دـعب   2 زاورپ 30 / تعاس  میدرک . یط  تعاـس   1 تدم 30 / هب  ار  هدـج  ات  هکم  هلـصاف 
هن تراجت و  دصق  هب  ایوگ  تسانیگنـس ، ياهدـع  راب  هلوک  دریذـپ . ماجنا  تروپـساپ  لرتنک  راب ، لیوحت  دـیاب  زاورپ  هب  هدـنام  مین  راهچ و 

. دناهدرک رفس  ترایز 
. دوب ادـیوه  اـهنآ  هرهچ  رد  دوـب ، هدـش  داـجیا  هک  یناوارف  ياـههرهلد  راـب و  هفاـضا  هیارک  تخادرپ  یـسرباسح و  زا  سرت  راـب و  ینیگنس 
هب اهنآ  رد  یبسن  شمارآ  كدنا و  راب  هلوک  دنتـسه ، رـصم  لها  دشیم  هتفگ  هک  دـندوب  يرگید  نیرفاسم  تیزنارت ، نلاس  رد  رتفرطنآ 

. دروخیم مشچ 
هک میدش  راظتنا  نلاس  دراو  همانرذگ ، لرتنک  زا  سپ 
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. دوـب هنیدـم  هکم و  زا  رتـشیب  دـصرد  اـت 30  ياـهتمیق 20  اـب  یلو  سکوـل ، لــئاسو  زا  وـلمم  ریاد و  نآ  رد  شورف  فـلتخم  ياــههفرغ 
داد و لاجم  نیرفاسم  هب  بیج  ندوب  یلاخ  دیاش  راب و  ینیگنـس  دایز ، ینارگ  یلو  دـندوب  يراکـش  راظتنا  رد  نیهاش  نوچمه  اههدنـشورف 

. دادیمن ددجم  دتس 
هاگدورف دراو   6 تعاس 30 / درک و  زاورپ  ناهفصا  تمـس  هب  جاجح  لماح  يامیپاوه  ناریا ، تقو  هب  ناتسبرع و 4  تقو  هب   2 تعاس 30 /

. میدش ناهفصا 

هجیتن

؛ مالسا هاگتساخ  زا  تخانش  تفرعم و  بسک  بجوم  تسا و  یگنهرف  هدیدنسپ  تکرح  کی  هرمع  جح  هب  وجـشناد  مازعا  همانرب  دنچ  ره 
زا يزیچاـن  دــصرد  طـقف  تـسین و  ریگارف  حرط  کـی  حرط ، اًـلثم  دــشابیم ؛ زین  ییاـهیتساک  ياراد  یلو  دوـشیم  هنیدــم  هـکم و  ینعی 

رتعیسو يارب  تسا . هدشن  هدید  كرادت  رفس  لوط  رد  يرابرپ  ینغ و  همانرب  لیلق  دصرد  نیمه  يارب  ًانمض  دوشیم . لماش  ار  نایوجـشناد 
نیا زا  ات  دوش  ارجا  اههاگشناد  حطـس  رد  دش  هراشا  نادب  هک  کیبل  حرط  هیبش  یحرط  دوشیم  داهنـشیپ  نآ  یگنهرف  تاریثأت  هنماد  ندرک 

دناوتیم اهنآ  رب  رمتسم  تراظن  نایوجشناد و  تسد  هب  اههمانرب  ندرپس  رفس ، تدم  رد  دیآ . دوجو  هب  نایوجشناد  رتشیب  تکراشم  قیرط 
. دیازفیب رفس  یگنهرف  يانغ  هب  ناربج و  ار  اهیتساک  یهجوت  لباق  رادقم  ات 
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روش و هکتسا  یلماع  ناوج  يواکجنک  سح  تسا . ياهدـنزاس  شقن  ياراد  ناوج  لسن  صوصخ  هب  ناـسنا  یگدـنز  رد  زین  رفـس  سفن 

نایب مهم و  یخیرات  نکاما  زا  رتشیب  ییاهدیدزاب  كرادت  اذل  دنکیم . نوزفا  دـنک  بسک  قیرط  نیا  زا  هک  یتفرعم  رفـس و  هب  ار  وا  قایتشا 
. دشاب هتشاد  ياهنارگنشور  شقن  دناوتیم  نکاما  نیا  رد  خیرات  ياهدادیور  زا  ياهشوگ 

زیزع نایوجشناد  هب  هیصوت 

هاتوک رمع  یگدنز و  رد  راب  رگد  هک  تسا  نکمم  دـنرذگدوز و  دنمـشزرا و  رایـسب  دـنیآیم ، شیپ  ناسنا  یگدـنز  رد  هک  ییاهتصرف 
لمع هب  يدام  يونعم و  ِيرادربهرهب  هدافتـسا و  رثکادح  هدمآ ، شیپ  ياهتصرف  زا  هک  دـنکیم  مکح  میلـس  لقع  دـنوشن . رارکت  يرـشب 
امـش اـب  فـلتخم  تاـهج  زا  هک  دـینکیم  لـصاح  ساـمت  یمدرم  اـب  دـیراذگیم و  مدـق  ینیمزرـس  هب  امـش  هکنآ  رگید  مهم  هتکن  دـیآ .
امـش هک  هنوگنامه  تسا . توافتم  امـش  اب  اهنآ  یندـم  نیناوق  اهنآ و  تاداقتعا  نابز و  اهنآ ، یّلم  گنهرف  دـنراد . ریگمـشچ  ياهتوافت 

ار هتکن  دنچ  اذل  دیشاب  هتشاد  رظن  اهنآ  هب  دید  نامه  هب  دیاب  زین  امـش  دنرگنب ، مارتحا  هدید  هب  امـش  گنهرف  بادآ و  نارگید  دیراد  راظتنا 
: میهدیم رکذت 

رفس زا  لبق 
سنج زا  مارحا  سابل  تسد  ود  لقادح  هیهت  - 1
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. تسا رثؤم  امرگ  ریثأت  شهاک  رد  يدایز  دودح  ات  یخن  هچراپ  هکم ، نازوس  مرگ و  ياوه  رد  اریز  تسا ؛ يرورض  یخن 

. دیرادرب دوخ  اب  ریز  سابل  کبس و  سابل  باروج و  تفج  دنچ  ییاپمد ، تفج  ود  دینک  یعس  - 2
تاقوا هک  تسین  ناملسم  کی  نأش  رد  دینک . يراددوخ  شورف  دصق  هب  هریغ  یتسد و  عیانـص  ای  هدنیوش و  داوم  اذغ ، عون  ره  ندرب  زا  - 3

. دیامن شزرایب  روما  فرص  یحو  سدقم  نیمزرس  رد  ار  دوخ  شزرا  اب 
. دینک هعلاطم  ار  هنیدم  هکم و  خیرات  رودقملا  یتح  هرمع و  جح  کسانم  بتک  تمیزع ، زا  شیپ  - 4

. دینکن شومارف  دیرادرب و  دوخ  اب  ار  امیپاوه  طیلب  و  نویسانیسکاو ، تراک  همانرذگ ، دننام  زاین ؛ دروم  كرادم  - 5
. تسین فطل  زا  یلاخ  دشاب  هتشاد  دوخ  اب  باتفآ  دض  دامپ  یگدروخامرس و  يوراد  يرادقم  رگا  - 6

رفس لوط  رد 
، ترایز هلمج  زا  لامعا ، مامت  ینعی  دییارایب ؛ مظن  رویز  هب  ار  دوخ  تاکرح  یمامت  هرمزور و  یگدنز  دیـشوکب  یناحور  رفـس  نیا  رد  - 1

. دوش ماجنا  همانرب  اب  تحارتسا ، باوخ و  دروخ و  تحایس ، دیدزاب ،
کت ناسنا  هکنوچ  دیشیدنین ، يدعب  کی  زگره  - 2
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خیرات و رد  ریـس  رکفت و  یلو  دیـشیدنا  تدابع  يافرژ  تدابع و  هب  دیاب  سدـقم  ناکم  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا . هدـشن  هدـیرفآ  يدـعب 

. دش لفاغ  اهنآ  زا  دیابن  تسا و  رگید  یتدابع  زین  یهلا  تامعن  زا  هنیهب  هدافتسا  نیمز و  رد  تحایس 
سخب نَمَث  هب  ار  دوخ  تلزنم  ردـق و  زیچان  یعاتم  دـیرخ  يارب  اجیب  ياهندز  هناچ  اب  دـینکن و  فلت  رازاب  رد  ار  دوخ  ياـهبنارگ  تقو  - 3

. دیشورفن
يدرف یلم و  تیثیح  هب  اهنآ  تیاـعر  مدـع  دـیراذگب . مارتحا  نآ  هب  دـینک و  تیاـعر  دـیتسه  نآ  رد  هک  ار  يروشک  تارّرقم  نیناوق و  - 4

. دنزیم همطل  امش 
هجوت دینک . دروخرب  نانآ  اب  نابرهم  مارآ و  ینحل  اب  داش و  ياهفایق  اب  دـینک و  ظفح  ار  دوخ  ناهارمه  ناتـسود و  تمرح  دـینک  یعـس  - 5

. تسامش یمالسا  تیصخش  زا  ناشن  نالولعم ، نادنملاس و  نازابناج ، هب  هژیو 
. دیشاب هتشاد  لاعف  تکراشم  یعمجتسد  ياهراک  رد  دینکن و  شومارف  ار  يراکمه  نواعت و  حور  - 6

. دیزاس دوخ  هشیپ  ار  تناتم  ربص و  دینک و  يرود  دولآ  بضغ  نشخ و  ياهدروخرب  زا  - 7
. دیرذگب نآ  رانک  زا  يراوگرزب  تمارک و  اب  دیدید  نارگید  زا  تسیاشان  يراتفر  رگا  - 8

. دینک زیهرپ  اهيدوعس  اب  رمثیب  اجیب و  هلداجم  ثحب و  زا  - 9
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. دییامن علطم  دوخ  دصقم  همانرب و  زا  ار  يرگید  دارفا  ای  ناتسود و  ًامتح  دیراد ، ار  لته  كرت  دصق  هک  یماگنه  - 10

سدقم نکاما  رد  روضح 
لها نوچ  دش . دیهاوخ  هجاوم  اهنآ  دیدش  لمعلاسکع  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  دینکن . روبع  نارازگزامن  ولج  زا  زامن ، يادا  ماگنه  رد  - 1

. دننادیمن زیاج  ار  نارازگزامن  ولج  زا  روبع  تنس 
. دینک يراددوخ  نیمز  يور  هب  نآرق  نداد  رارق  زا  - 2

. دننادیم نآرق  هب  یمارتحایب  ار  لمع  نیا  تنس  لها  اریز 
زیاـج ار  شرف  رب  هدجـس  دوخ  دـیلقت  عجرم  ياوـتف  قـبط  رگا  دـینک . هدافتـسا  رهم  زا  زاـمن  يادا  ماـگنه  رد  هک  دیـشاب  هتـشادن  رارـصا  - 3

. دینک هدافتسا  تسین  شورفم  هک  ییاهلحم  زا  دیناوتیم  دینادیمن ،
هعیش نهو  بجوم  مارح و  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  ياوتف  قبط  لمع  نیا  دینک . يراددوخ  ًادج  عیقب  همئا  روبق  زا  كاخ  نتـشادرب  زا  - 4

. تسا
لمعلا سکع  اـب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـینک . يراددوـخ  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  هژیو  هب  دـجاسم ؛ رد  یـساکع  يرادربـملیف و  زا  - 5

. دش دیهاوخ  هجاوم  دوخ  نیبرود  نداد  تسد  زا  اههطرش و  دیدش 
ماگنه رد  هژیو  هب  زیمآکیرحت  لامعا  ماجنا  زا  - 6
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دجسم رد  لاس  لیوحت  ماگنه  رد  هک  ییاهیناریا  لاس 1378  عتمت  جح  مسارم  رد  دوشیم  هتفگ  دوش . يراددوخ  ًادج  جح ، مسارم  ماجنا 

لاس هدرفم  هرمع  رد  نینچمه  ددرگیم و  ناتـسبرع  تلود  ضارتعا  بجوم  اهنآ  لـمع  دـننکیم و  ترداـبم  ندز  فک  هب  دـندوب ، مارحلا 
دصق هب  هک  ییاهبرع  دوشیم  ثعاب  اهنآ  لمع  دنهدیم . رس  نیسح  ای  دایرف  هورم  افـص و  یعـس  ریـسم  رد  نایوجـشناد  زا  ياهدع   1376

(1) دندرگرب . بوشآ  يریگرد و  سرت  زا  دندوب ، هدمآ  حبص  زامن 

1377 طخ ، رس  هطقن  - 1
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73 ص :

اهدوبن اهدوب و 

هناگی نودیرف 
نویزیولت زا  هک  برغم ، ناذا  یتوکلم  يادـص  اب  تسایـسمش ، يرجه  تفهو  داتفه  دصیـس و  رازهکی و  لاس  هام  دادرم  مشـش  هبنـش ، هس 

مرح ياههتـسدلگ  رون  هب  نامهدز  ترفاسم  هتـسخ  نامـشچ  میتسه . یبنلا  دجـسم  تعامج  زامن  دـهاش  دوشیم ، شخپ  سوبوتا  کچوک 
رفس نیا  تاغوس  دیچیپ . سوبوتا  ياضف  رد  اهتاولص  نینط  دش و  هتـسکش  اهضغب  دنهدیمن . ناملاجم  اهکشا  هدیدرگ ، نشور  ربمایپ 

. دناهدرک بوطرم  زاغآ  نیمه  زا  ار  ماهتشون  تاحفص  تسا و  يراج  میاههنوگ  رب  هک  تسا  يداش  ياهکشا  یهلا 
. دناهدش صخشم  اهیقاتامه  هدش و  میسقت  نارهت  رد  اهقاتا  میدیسر . هرّونم  هنیدم  رد  تماقا  ّلحم  لته  هب 

تـسا ییاهزامن  اهنت  زامن ، ود  نیا  میدناوخ . تعامج  هب  لته  نلاس  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  هدش ، هدامآ  دنتفرگ ، لیوحت  هک  ار  اهكاس 
، رفـس زا  شیپ  تشون . مهاوخ  شاهراب  رد  هک  ياهعمج  زامن  ود  و  مدرکن ؛ هماـقا  نیفیرـش  نیمرح  رد  یحو ، راـید  رد  روضح  ماـیا  رد  هک 

رد هک  دندرکن  نامییامنهار  ماگنه  نیا  رد  یلو  مدوب ، هتشابنا  ناتسود  براجت  زا  نابنا 
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. مباتشب ربمایپ  مرح  ترایز  یبنلادجسم و  ياشع  زامن  هب  منیشنن و  راب  لیوحت  راظتنا  هب  لته 

هآ اّما  میدناسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  هب  ار  دوخ  ناباتـش  دش و  فرـص  ماش  میدرک و  یترایز  لسغ  دش ، لقتنم  اهقاتا  هب  اهراب 
زا شیپ  تاسلج  رد  ار  نیا  دشیم و  هتسب  دعب  هب  تعاس 10  دودح  زا  یبنلادجسم  ياهرد  اهبش  هک  میتسنادیمن  اریز  دمآرب ! نامداهن  زا 

! تفر داب  رب  هک  یتاظحل  زا  غیرد  دندوب . هتفگن  رای  راید  ناقشاع  هب  نارهت ) رد   ) رفس
. ربمایپ رّهطم  نحص  هتسب  ياهرد  تشپ  رد  عیقب و  ياهراوید  تشپ  رد  مدنازوس ؛ لد  هناقشاع  حبص ، ات  ار  بش  نآ 

. دنام یقاب  رّقحم  ياهبلق  رد  طایح ، نیا  رد  تایح  ابجع !
ناـشهناخ ياـهراوید  تـشپ  زا  ار  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  یلع و  هاـگ  مدرکیم و  هطــساو  ار  عـیقب  هـمئا  راـی ، يوـک  ناگتــشگرس  نوـچ 

. مدرکیم رارکت  اهراب  اهراب و  ار  نیا  مدیبلطیم و  تعافش  هب  ار  متاخ  ربمایپ  ارضخ ، دبنگ  يارو  زا  هاگ  دنـشاب و  معیفـش  هک  مدناوخیم ،
یمامت مناوتب  ادرف  زا  ات  مراذـگب  نیمز  رب  دـندوب ، هتفگ  اعد  ساـمتلا  هک  ینازیزع  ناتـسود و  هب  ار  منوید  راـب  اـت  مدیـشوک  بش  نیمه  رد 

. مزادرپب دوخ  هب  ار  متاظحل 
فارتعا هب  عیقب  ياهراوید  تشپ  رد  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد  هناخ  راوید  تشپ  رد  ربمغیپ ، مرح  لباقم  رد  بش ، نیزاغآ  ناـمه  رد 

مراد وت  نارکیب  تمحر  يایرد  هب  دیما  همه ، نیا  اب  اما  متسیک ...  هک  ینادیم  دوخ  وت  مراکبیرف ، مهایـسور ، مراکهنگ ، ایادخ ! متخادرپ ؛
! ماهتسب لد  تاهعساو  تمحر  هب  و 
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. یبویعلا راّتس  وت  ایادخ !

. دنراد برق  ادخ  هاگرد  رد  هک  مدیبلط  ار  یناراوگرزب  تعافش  هاگنآ 
دیون مرح ، نارئاز  ای  برع  نادرمریپ  روضح  دوشیم . هدوزفا  تیعمج  دادعت  رب  هبنـشراهچ ،) زور  حبـص   ) تسا حبـص   2 دودح 5 / تعاس 

. تسا مرح  ياهرد  ندش  هدوشگ  شخب 
. دریگیم دوخ  هب  يدیدج  لکش  هظحل  هب  هظحل  عمجت ،

اب دیسر . ارف  دوعوم  هظحل  دنهدیم . نارئاز  هب  ار  دوخ  ياج  دنوریم و  بقع  يدوعـس  ياههطرـش  هتفرگ و  نایم  رد  ار  مرح  یناسنا  راوید 
اب هتخانـشن ، اپ  زا  رـس  ِناقـشاع  دش . هدوشگ  لیئربج  باب  دناوخیم - ارف  بش  زامن  هب  ار  رادهدـنز  بش  ناقاتـشم  هک  ناذا - یتوکلم  نینط 

. دنتخادرپ دوبعم  اب  هنابش  زاین  زار و  هب  دندیزگرب و  ار  ياهشوگ  دوخ ، تساوخ  بسح  هب  کی  ره  دندیود و  مرح  نورد  هب  باتش 
زا هن  ار ، لالب  هنذأم  هن  ار ، هشیاع  هبوت و  نوتس  هن  میتخانشیم ، ار  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  هن  هک  نایناوراکمه ، زا  يدادعت  نم و 

مادک هّفص  باحـصا  يوّکـس  هک  میتسنادیمن  یّتح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربنم  بارحم و  زا  هن  دوب و  نامربخ  هضور )  ) تشهب غاب 
 ... میتسیرگ زین  و  ترایز و ...  زامن  یبنلا ، دجسم  ّتیحت  زامن  میداتسیا ؛ زامن  هب  مرح  زا  ياهطقن  رد  تسا و ... 
یبلاطم ینفلت  رفس ، زا  لبق  بش  ود  یکی  هک  منایوجشناد  زا  یکی  ییامنهار  اب  نآ ، متخ  تهج  هب  ار ، نآرق  توالت 
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. مدرک زاغآ  دوب ، هتفگ  هراب  نیا  رد 

زونه هک  یناکم  رد  میدرازگ ؛ زین  ار  حبص  هلفان  زامن  حبص ، یبحتـسم  ياهزامن  تهج  هب  تفگ  رگید  یناذا  یـشبح ، لالب  هنذئم  زا  نذؤم 
! دوبن نامرواب 

اب تفرگ . رارق  دوخ  ياههاگیاج  رد  دش و  هتـسب  اهنآرق  داد . مرح  نارئاز  هب  يرگید  ياوه  لاح و  لالب ، هنذئم  زارف  زا  حبـص ، ناذا  نینط 
ّتنم ام  رب  هک  ار  ناّنم  يادـخ  رکـش  مارحالا ، ةریبکت  ربکا ، هَّللا  دـش . ّبترم  نارازگزامن  فوفـص  مکفوفـص ،» اوّوس   » و اولدـتعا »  » يادـص

. میدروآ اجهب  ربمایپ  یتوکلم  هاگراب  رانک  رد  ار  بجاو  زامن  نیلّوا  دراذک و 
ناوراک یناحور  اب  ناهارمه ، قافتا  هب  دنکیم ، لصّتم  عیقب  ناتسربق  هطوحم  هب  ار  یبنلا  دجسم  هطوحم  هک  ییاههّلپ  ياپ  رد  زامن ، زا  سپ 
شدوخ لوق  هب  هبرجت و  اب  دوب و  لاس  نایم  هک  ناوراک ، یناحور  اب  میدش . عمج  هاگدـعو  رد  یگمه  ات  دیـشک  لوط  یتدـم  میتشاد . رارق 

میدناوخ و ار  اههمانترایز  ریاس  زور و  ّصاخ  هیعدا  یعمج  هتـسد  تسا ، هدـمآ  رفـس  نیا  هب  جاّجح  ياهناوراک  هارمه  راب  تسیب  زا  شیب 
 ... میتسیرگ

زا نت  راهچ  هنامولظم  تبرغ  رب  نازیر  کشا  هتسد  هتسد  یناریا  ياهناوراک  نآ ، هشوگ  ره  رد  دش . هدوشگ  ناقاتشم  يور  رب  عیقب  ياهرد 
رگیدـکی اب  اهناوراک  نویناحور  يادـص  هاـگ  دنداتـسیا . تیزعت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نازیزع  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما 

دننامه نایناوراک  ياههلان  هاگ  تخیمآیم و 
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لته هب  لاح  ره  هب  میدوب ؛ عیقب  رد  تعاس  ود  ای  کی  منادیمن  دوبن . هبساحم  لباق  تاظحل ، تسکشیم . ار  تیمولظم  توکس  نایارسمه ،

. مییاشگب رپ  لاب و  مرح  يوس  هب  راب  رگید  ات  میدروخ  ياهناحبص  میتشگرب ،
رتم تسیب  هد - اب  طقف  هک  تسا  هدرتسگ  ردـقنآ  هنیدـم  ياهرازاب  هتبلا  تسین . رتشیب  هزاغم  هس  ود - اـم ، تماـقا  ّلـحم  لـته  راـنکرد  *** 

. تسا رازاب  رد  روضح  زا  عنام  رای  رضحم  رد  روضح  قایتشا  اما  دوشیم ، لصاح  یسرتسد  هنیدم  گرزب  ياهرازاب  زا  یکی  هب  هلصاف ،
نیمز مدـناسریم ، تیدـحا  تاذ  هب  ار  ناـشیاهتساوخرد  اـهسامتلا و  دـیاب  هک  ناـنآ  هب  تبـسن  ار  متادـهعت  راـب  تشذـگ ، هک  یبش  رد 

قیاقد و تاعاس ، رگید  اـت  مدرک  نینچ  هک  مهد  ماـجنا  زین  یتاـغوس  ایادـه و  رـصتخم  دروم  رد  ار  مفیلکت  تشاد  اـج  نونکا  و  متـشاذگ .
. مزادرپب متادابع  هب  مناوتب  ینارگن ، لد  دّهعت و  چیه  یب  لابلا و  غراف  دشاب و  مدوخ  هب  ّقلعتم  دازآ و  میاههظحل 

. مریگب یپ  ار  هدش  زاغآ  ِنآرق  متخ  رهظ ، زامن  زا  لبق  ات  مدش  رّهطم  مرح  ِیهار  رگیدراب  رصتخم ، دیرخ  زا  سپ  *** 
. متشگزاب لته  هب  رهظ  ياذغ  ندروخ  تهج  مدرک و  رازگرب  تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  ماجنارس  مدناوخ و  یبحتسم  زامن  یتعکر  دنچ 
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ات تساوخ  نم  زا  دوب ، هتسشن  مرانک  رد  سوبوتا  رخآ  فیدر  رد  ار  هنیدم  هّدج - ریسم  هک  یمادنا ، فیرظ  يوجشناد  اذغ ، فرص  زا  سپ 

؛ دوش رازگرب  ناوراک  رد  رفـسمه  یناحور  رگید  روضح  اب  نانآ و  قاـتا  رد  دوب  رارق  رهظ  زا  دـعب  هس  تعاـس  دودـح  رد  هک  ياهسلج  رد 
. دراد یصوصخ  هبنج  هسلج  هک  درک  يروآدای  وا  منک . تکرش 

: دنوش دنمهرهب  یناحور  هس  زا  هک  دنتشاد  قیفوت  نارئاز  تشاد و  روضح  یناحور  هس  ام  ناوراک  رد 
. ناوراک یتّنس  یناحور  * 

ياهلان یعقاوم  رد  تشاد و  یشوخ  رایسب  يادص  دوب و  هداز  یناحور  یناحور و  هک  ییوجشناد  هرمع  رد  ياهدننک  تکرـش  يوجـشناد  * 
. دیشخبیم عمج  هب  یلاح  روش و  دادیم و  رس 

. دوب هدرک  تکرش  ییوجشناد  هرمع  رد  یمّلعم  توسک  رد  تفریم و  رامشهب  هزوح  دیتاسا  زا  هک  يایناحور  و  * 
هدرک ام  ناوراک  بیصن  یهلا  رفس  نیا  رد  دنوادخ  هک  دوب  يرگید  تمعن  نیا  دنتشاد و  ندیناسر  ضیف  يارب  ار  مزال  ياهیگتسیاش  همه 

. دندرب هرهب  تمعن  نیا  زا  هک  نانآ  تداعس  هب  اشوخ  دوب .
ِتعامج زامن  زا  سپ  دشاب ؛ هتـشادن  یلاکـشا  رگا  متفگ  دندرکیم ، شیادص  دیـساقآ » ، » شیاهیهاگـشنادمه هک  وجـشناد ، ناوج  نآهب 

رییغت یمک  ار  هسلج  تعاس  رگا  دوب  مهاوخ  رازگساپس  مدرگیمرب و  یبنلا  دجسم  زا  رصع ،
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مدرگرب و لته  هب  رـصع  تعامج  زامن  زا  سپ  هک  دش  نیا  رب  رارق  داد و  یلوق  همین  موش . رادروخرب  ضیفود  ره  زا  مناوتب  مه  نم  ات  دـیهد 

طباور تیلوؤسم  دوب و  يایبهذـم  ِكرت  ِتریغ  اـب  ِناوج  سدـنهم  ياـقآ  هک  مایقاـتامه ، هب  متفرگ  هزاـجا  مباـی . روـضح  ناـنآ  قاـتا  رد 
ار بلطم  زین  میتشاد  يراـکمه  رگیدـکی  اـب  ییوجـشناد  شیاـمه  کـی  يرازگرب  رد  رتشیپ  تشاد و  ار  تمدـخ  ّلـحم  هاگـشناد  یمومع 

 ... دش تقفاوم  هک  میوگب ؛
لوغشم دادیم ؛ شزاون  ار  لد  ناج  میـسن ، تفاطل  هب  دوب و  ّتبحم  همزمز  هک  ییادص  اب  یمارآ و  هب  یناحور  دوب و  هدش  زاغآ  هزات  هسلج 
ترابع هب  ای  میونـشب و  تدابع  ياههفـسلف  زا  میـشاب و  ناشرـضحم  رد  ار  یتعاسکی  هنازور  رفـس  لوط  رد  دش  رارق  دوب . وگتفگ  ثحب و 

. داتسا هارمه  هب  رگید  رفن  راهچ  هناخبحاص ، ود  دوب ؛ رفن  تفه  هسلج  رد  ام  عمج  مینک . وگتفگ  باب  نیا  رد  ناشیا ، هناملاع 
فیاظو دناوتب  ناوراک  یناحور  ات  دوش  رازگرب  زین  یمومع  ياهسلج  حبـص  زور  ره  دوب  هدـش  رّرقم  ناوراک  رد  هک  میوگب  مدرک  شومارف 

هک ار  نانخـس  زا  یخرب  ناشیا  دوب و  هبنـشراهچ  زور  رد  هسلج  نیا  ِتسـشن  نیتسخن  هک  دیامن  لمع  ّجح  کسانم  اب  طابترا  رد  ار  شیوخ 
ییوجـشناد ناوراک  ام  ناوراک  نوچ  ار . مارحا  تاـمّرحم  هلمج  زا  دـندرک ؛ يروآداـی  رارکت و  دنتـشاد ؛ نارهت  دـنبمین  هسلج  ود  یکی  رد 

دادعت نیا  هب  مزال  تامرحم  هک  متفرگ  داریا  ناشیارب  یخوش  هب  دوب ، هنارسپ 
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رد دش  یباب  دوخ  یخوش ، نیا  تسین ! بجاو  تعامج  نیا  رب  تسا ؛ نانز  صاخ  هک  مّرحم  ود  نآ  تیاعر  میتسه  درم  همه  نوچ  تسین و 

بذج بلج و  ار  ناناوج  زین  هلیـسونیدب  تشاد و  یتسد  زین  زنط  رد  شندوب ، يّدـج  مغر  یلع  ام  ناوراک  مرتحم  یناحور  نیبام . یف  زنط 
. تفای همادا  رفس  نایاپ  ات  دش و  هدوشگ  باب  نیا  درکیم .

. میبایرد ار  برغم  تعامج  میدش  ناور  يوبن  مرح  يوس  ناباتـش  و  ییوضو ، یترایز و  لسغ  یمامحتـسا و  میدرک ، يرـصختم  تحارتسا 
، یبنلا دجـسم  ياشع  برغم و  تعامج  زامن  زا  دعب  و  مدرک ، رپ  نآرق  تئارق  نتفرگ  یپ  اب  ار  اشع  برغم و  تعامج  ياهزامن  لصاف  ّدـح 

. متشگزاب لته  هب 
زا هک  دننک  یبایزرا  دنتسناوتیم  نایناوراک  زا  کی  ره  نونکا  دوب و  هتشذگ  یبنلاۀنیدم  رد  نامروضح  زا  زور  کی  عقاو  رد  نامز ، نیا  ات 

تشپ رد  عیقب و  رد  تعاس  دنچ  دناهدوب . هنیدم  ياهرازاب  رد  تعاس  دنچ  دناهدیباوخ . تعاس  دنچ  دناهدرب ؛ دوس  ردقچ  دوجوم  تاناکما 
یمسر سلاجم  رد  تعاس  دنچ  دناهدوب . ربمایپ  كاپ  مرح  رانک  رد  یبنلا و  دجـسم  رد  تعاس  دنچ  دناهتخادرپ . زاین  زار و  هب  شیاهراوید 

. دناهدرب ضیف  رادقم  هچ  هرخألاب  دناهدوب و  ناوراک  ریغ  ناوراک و  یمسر  ریغ  و 
تشپ بش  ياههمین  ات  هک  یناریا ، ناوراک  دنچ  عمج  رد  لبق  بش  هویش  هب  زین  ار  هنیدم  رد  روضح  بش  نیمّود  *** 

اهدوبن www.Ghaemiyeh.comاهدوب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :
لیخ زا  دنتفریم و  اههورگ  تشذگیم ، بش  همین  زا  تعاس  یتقو  لومعم ، روط  هب  مدنارذگ . دندوب ، لوغـشم  یناوخهحون  هب  عیقب  راوید 

. دندنامیمن یقاب  رتشیب  يرفن  دنچ  ناقشاع ،
زا دعب  هک  دوب  نیا  رب  رارق  مدیدن . ار  یسک  ناوراک  زا  هبنشجنپ ، حبص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  ياهرد  ندش  هدوشگ  ماگنه  هب 

نامیارب ار  یبنلا  دجسم  يدّمحم و  مرح  فلتخم  ياهتمسق  ات  مینیبب  ار  رگیدمه  ناوراک  یناحور  اب  یبنلا ، دجـسم  لخاد  رد  حبـص  زامن 
. دهد حیضوت  دناسانشب و 

کی هک  ناوراک  ریدم  هب  ار  یـصوصخ  هسلج  میتفای . روضح  ناوراک  هسلج  رد  هناحبـص ، فرـص  زا  سپ  میتفر و  لته  هب  یبنلا  دجـسم  زا 
رازگرب یمومع  ياهسلج  بلاق  رد  ماش ، فرـص  اشع و  زامن  زا  سپ  اـهبش  زین  هسلج  نآ  هک  دـش  رارق  میداد و  ول  دوب ، یگنهرف  راـکمه 

. دوش
هار هدایپ  مینک . ترایز  ار  مالسا  ردص  ناگرزب  هب  بستنم  دجاسم  قافتا ، هب  هک  میتشاد  رارق  ناوراک  یناحور  اب  مه  هبنـشجنپ ، زور  رـصع 

. میدرب دوخ  دح  رد  یضیف  میدناوخ و  ّتیحت  زامن  يدجسم  ره  رد  يوبن ، ِمرح  رود  هب  یگرزب  ِرود  مین  اب  میداتفا ،
نایم لصاوف  رگیدکی  اب  هک  یلاح  رد  ار  هیصوت  دنچ  دینازوس و  لد  دوب ، هدینـش  ای  هدید  ارم  هآ  زوس و  هک  ناوراک  یناحور  هار ، نایم  رد 

یبحتسم هزور  زور  هس  دناوتیم  رفاسم  هنیدم ، رد  هک  تفگ  وا  درک . نایب  میدرکیم ؛ یط  ار  دجاسم 
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. دناوخب زین  ار  صاخ  زامن  دنچ  اعد و  دنچ  دریگب و 

هناخزامن رد  لبق ، زور  رـصع  یـصوصخ  هسلج  ياج  هب  نایناوراک  دصرد  تسیب  دودـح  روضح  اب  یمومع  همین  ای  یمومع  هسلج  نیتسخن 
. دش رازگرب  لته 

هب ّقلعتم  تاسلج  رد  فیرـشلا - هجرف  هَّللا  لجع  نامز - ماـما  هک  میدوب  هدینـش  داتـسیایم ! تکرح  زا  تشاد  مبلق  هسلج  نآ  ياـههمین  رد 
. درکیم ماهناوید  ناشروضح  ساسحا  و  دنباییم ، روضح  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ناشهدج 

. دادیمن ملاجم  کشا  دنازرلیم . ار  مدوجو  ياهناگود  سرت 
یساسحا نینچ  هک  متفگ  دشرم  هب  نانکاوجن  تفای . نایاپ  هسلج  دوب ...  هتسب  ار  ییادص  فرح و  ره  جورخ  هار  تفرگ و  ار  میولگ  ضغب 

. دنتشادن یلمعلاسکع  چیه  دندینش و  ناشیا  ماهتشاد ،
. دشخبب ناقاتشم  رب  یلاح  روش و  تسناوتن  دشیم ؛ رازگرب  يرگید  لته  رد  هک  هعمج  بش  لیمک  ياعد 

هب هلجع  اب  بشهمین  زا  دـعب  ود  تعاس  دودـح  طقف  مدـنارذگ . شیپ  ياهبش  لاور  نامه  هب  عیقب و  رانک  رد  ار  بش  مه  زاب  لومعم  قبط 
تهج هلصافالب  میروخب و  مزیزع  یقاتامه  قافتا  هب  میدوب ، هتفرگ  اهناوراک  تباث  نالوؤسم  زا  هک  ار  يرصتخم  ِيرحس  ات  متشگزاب  لته 

. میدرک باختنا  ار  یهاگنابش  تدابع  لحم  يرتهب  تخانش  اب  رابنیا  میدرگرب . لیئربج  باب  رانک  هب  مرح  ياهرد  ییاشگزاب 
زا سپ  حبص و  تعاس 6  دوب  رارق  هعمج ، زور  حبص 
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لته هب  حبـص  زاـمن  زا  سپ  اذـل  دـنک . تکرح  هنیدـم  یخیراـت  ياـهناکم  زا  دـید  زاـب  هرود و  ِتراـیز  تهج  ناوراـک  هناحبـص ، فرص 

. درب مباوخ  هداتسیا  دحا  هوک  رد  دش . زاغآ  اهدیدزاب  درک . تکرح  سوبوتا  مدوب . فاعم  هناحبص  زا  میتشگزاب .
زا یتارطاخ  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  مرادـن . يدایز  هرطاخ  زور  نآ  دـیدزاب  زا  متفیب . نیمز  تشاذـگن  تفرگ و  ار  ملغب  ریز  مایقاتامه 

متفر باوختخر  هب  متشادن . ندنام  رادیب  ناوت  رگید  میتشگزاب . لته  هب  رهظ  زا  لبق  مشاب . هتشادن  هارمه  هب  هعبـس  دجاسم  ای  نیتلبق  دجـسم 
رد باوخ  نیلوا  نیا  مدوب . هداد  تسد  زا  ار  هنیدـم  هعمج  رهظ  زاـمن  درکیم . توعد  رـصع  زاـمن  يارب  نذؤم  هک  مدوـشگ  مشچ  یتـقو  و 

. دوب هنیدم 
رب تشذگ  شوخ  هچ  دـناوخ . ار  هاْنلَْزنا »...  ّانا   » هروس دـمح ، هکرابم  هروس  زا  سپ  برغم ، زامن  تعکر  نیمّود  رد  یبنلادجـسم  زامنشیپ 

، دروآیم نامفرط  هب  ار  مرگ  بآ  شنابرهم ، هدنخ  اب  يراطفا  هرفـس  رـس  رد  یتقو  هک  مداتفا  ردام  دای  دوب . یهلا  هچ  دوب . ابیز  هچ  مدوجو .
نیمه رد  يدرک . مبیـصن  يایتوکلم  تاظحل  هچ  ترکـش ، ایادـخ  دـیاهدناوخ ؟ ار  هاْنلَْزنا »...  اـّنا  « ؛ درکیم حرطم  ار  شایگـشیمه  لاؤس 

اقآ جاح  تفگ  درک و  ادـص  ار  مکچوک  مسا  میتشاد . یتقاـفر  دوب ؛ هاگـشناد  ماـقم  مئاـق  دز . گـنز  لزنم  نفلت  برغم ، بورغ و  تاـعاس 
يرازگرب يارب  هک  یتمحز  يازا  رد  هاگـشناد  هسیئر  تأیه  دینک . فطل  هاگـشناد  هب  ار  ناتهمانـسانش  یپکوتف  حبـص  هبنـش  ًافطل  نودـیرف ،

هکم کی  ياهدیشک ، ییوجشناد  شیامه 
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. تسا توعد  هکم  تمه . هن  تسا و  تمـسق  هن  هکم  هک  دـش  روآدای  مدرک ، رکـشت  وا  زا  هبنـش  حبـص  یتقو  و  تسا . هتفرگ  رظنرد  تیارب 

. مدرک رارکت  هبعک  هدرپ  عیقب و  راوید  رد و  رانک  رد  رب  اهراب  ار  اعد  نآ  نادرگ . ررکم  ار  تتوعد  نیا  ایادخ !
. نادرگ ررکم  ار  تتوعد  ایادخ !

نیا لقادح  تسا . یهلا  مایپ  هک  متفای  نانیمطا  مدینش . یبنلادجـسم  برغم  تعامج  زامن  رد  هک  هاْنلَْزنا »...  ّانا   » هروس نیا  تشاد  یتّذل  هچ 
، دنتسنادیم نارادنامهیم  مینک . راطفا  ات  میتشگزاب  لته  هب  فعش  يداش و  زا  زیربل  تسا . هدش  عقاو  لوبق  مرمع  یمامت  رد  هزور  زور  کی 

يراطفا زیم  رـصتخم ، يرحـس  فالخرب  میتشاد . بیـصن  یلومعم  ماش  زا  مه  دـندوب و  هتـشادهگن  ار  ام  مهـس  هعمج  رهظ  بابکولچ  زا  مه 
رد میتشگرب . یبنلادجـسم  هب  تعرـس  هب  میهدن و  تسد  زا  ار  اشع  تعامج  زامن  ات  میدروخ  ار  يراطفا  هلجع  اب  دوب . هدش  هدـیچ  یلـصفم 
زین اهراطفا  اذل  مینک . رادیب  زین  ار  نانآ  رحـس ، هک  دنتـساوخ  دندوب ؛ هدش  علطم  ناکما  نیا  زا  هک  مه  نایوجـشناد  زا  یخرب  دـعب ، ِبش  ود 

. دش رازگرب  يرفن  دنچ 
. دنتسین ینتشذگ  هک  دنچره  مرذگیم . اهرارکت  زا 

ياهزور یمامت  رد  هک  دـش  مبیـصن  تیعقوم  نیا  هناتخبـشوخ  هک  منکیم  يروآداـی  طـقف  تسا . یگدـنز  کـی  نآ  هظحلره  هک  دـنچره 
رد مه  ناوراک  نایوجـشناد  زا  يدادعت  رخآ  ياهزور  رد  مشاب . هتـشاد  روضح  فرـش  يوبن  مرح  ییاشگزاب  مسارم  رد  هنیدـم  رد  روضح 

ضیف دنتفای و  روضح  مسارم  نیا 
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ناتسود هک  ار  يرگید  یبحتسم  ياهزامن  راّیط و  رفعج  زامن  و  فیرـشلا - هجرف  هَّللا  لجع  نامز - ماما  زامن  ات  دوب  یمنتغم  تصرف  دندرب .
یمومع تاسلج  رد  مروضح  هنیدـم  رخآ  ياهزور  رد  دـش . هدـناوخ  هنیدـم  رد  نآرق  زا  یمین  مناوخب . راب  نیدـنچ  دـندوب ، هدرک  هیـصوت 

اقآ یتح  مدوب . تبیغ  نودـب  درف  اهنت  تادابع » هفـسلف   » تاـسلج رد  متفرگ . رارق  مه  هلگ  دروم  هک  دوب ؛ هدـش  رتگـنرمک  یمک  ناوراـک 
. دنتشاد تبیغ  تبون  کی  دندوب ، تاسلج  نیا  یناب  عقاو  رد  هک  زیزع  دیس 

یمارآ هب  دندش  ریزگان  دشرم  دادیم  ناشن  ار  ندوب  هفالک  دـیلان . تدـشهب  ییوجـشناد  هک  دوب  تاسلج  نیمه  زا  یکی  رد  رگید  یبش  رد 
هدرک ناهنپ  مدوجو  رد  هتـشذگ  زور  هس  ود  رد  هک  ار  هچنآ  دـنراد . رظن  یناحور  تاـسلج  نیا  هب  جـع )  ) ناـمز ماـما  ًاـعطق  هک  دـنیامرفب 

؛ متفرگ ار  وا  دییأت  متشاذگ و  نایم  رد  میوجشناد  اب  ار  دوخ  لاح  یتقو  متشادهاگن . منورد  رد  زاب  وجشناد - نیا  ندروآ  لاح  هب  ات  مدوب -
تـسود یقاتامه و  مدـیناشک . عیقب  هتـسب  ياهرد  تشپ  يوبن و  مرح  هتـسب  ياهرد  تشپ  ات  ار  دوخ  ناـشکهزوز  دـش . ماـمت  ملّمحت  رگید 

! نک مبیصن  مه  زاب  ایادخ  یشوخ ! لاح  هچ  دندوب . هدرک  بیقعت  ارم  ینارگن  اب  رس  تشپ  زا  يرگید 
اب هچ  نایناوراک  میدرکیم . كرت  همظعم  هّکم  يوسهب  ار  هرونم  هنیدم  دیاب  هام ، دادرم  مهدزیس  هبنش  هس  *** 
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86 ص :
: دندناوخیم زوس 

ظفاحادخ ظفاحادخ ، ربمغیپ  رهش  هنیدم 
، دـندرکیم كرت  ار  هنیدـم  دنتـشاد و  تماقا  لته  کی  رد  ام  ناوراـک  اـب  هک  يرگید  ناوراـک  زا  لـبق ، زور  ود  ار  زادـگو  زوس  نیا  هتبلا 
. متسیرگ مالـسلا  مهیلع  عیقب  همئا  تیمولظم  رب  رابود  دش . دهاوخ  مه  ام  بیـصن  يدوز  هب  لاح  روش و  نیا  هک  میتسنادیم  میدوب و  دهاش 

 ..... متخیر کشا  دوخ  نیمزرس  رد  ربمایپ  تبرغ  رب  زین  رابود 
راب ایآ  دننکیم ، لمح  ینیگنس  راب  هچ  ناهارمه  زا  یـضعب  میدوب . هداد  لیوحت  هتـسب و  ار  اهنادمچ  هکم ، يوسهب  تکرح  ِزور  حبـص  زا 

. هَّللاءاش نا  تسا !؟ نینچ  زین  ناشیاهباوث 
. میدرک رازگرب  يوبن  مرح  رانک  رد  نایناوراک و  زا  یهورگ  اب  تکرح ، زور  رد  مه  ار  یبنلادجسم  تعامج  رصع  رهظ و  زامن  نیرخآ 

زا هک  یتارطاخ  درکیم ؛ روبع  نهذ  زا  هرّونم ، هنیدم  رد  روضح  ياههنحص  اههرطاخ و  زا  یخرب  هرجش ، دجـسم  هنیدم و  هلـصاف  رد  *** 
يداش روش و  قوش و  کشا  اب  اههرطاخ  يروآداـی  هّکم  هب  هنیدـم  هار  رد  دـنوشیم . رارکت  هزور  ره  نونکاـت ، روشک  هب  تشگزاـب  ناـمز 

. میدوب زین  هّکم  هب  ندیسر  قوش  رد  میتشاد ، ار  هنیدم  نداهن  یپ  رد  مغ  رگا  دوب . هارمه 
، هرجش دجسم  هنیدم و  هلصاف  رد  نهذ  شیامن  هدرپ 
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87 ص :
. دادیم مناشن  ار  فقوت  مایا  زا  ینیریش  تاظحل 

نوتس ياپ  رد  هک  ییاهزامن  مدناوخ . مالـسلا  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  رد  هک  ییاهزامن  یبنلادجـسم ؛ ياهزامن  دوب  ابیز  هچ 
یـشبح و لالب  هنذئم  لیذ  رد  هک  ییاهزامن  مدرازگ . ادخ  لوسر  ربنم  ياپ  بارحم و  رد  هک  ییاهزامن  مدروآ . اجهب  هشیاع  نوتـس  هبوت و 
هچ اراوگ ، هچ  دندیناشچ . نم  هب  ار  یلاعتيراب  تاذ  اب  زاین  زار و  تذل  يانعم  ار ، زامن  تذل  يانعم  مدرک . هماقا  هّفص  باحصا  يوکس  رب 

! اشگهر هچ  هنادواج ، هچ  شخبتذل ،
: میوگیم زاب  ار  هنیدم  رد  روضح  نامز  رد  یتوکلم  زامن  ود  هنومن ، يارب 

نآ یتقو  متـشادن ، ياهلـصاف  برع ، درم  کی  زج  مرح  ياهراوید  اب  هک  مدوب  هتـسشن  رهطم  مرح  هشیاع و  نوتـس  لصاف  ّدـح  رد  يزور  * 
دیوج و هرهب  ییالط  تصرف  نیا  زا  تساوخ  دوب ، هتسشن  رـس  تشپ  فیدر  رد  هک  ام  ناوراک  نایوجـشناد  زا  یکی  تفر ، تساخرب و  درم 

ادـص ار  رگید  برع  یبرع  تفرگ ، ياج  ماقم  نآ  رد  دـش و  اجهباج  یتقو  دزادرپب ، تداـبع  هب  قوشعم ، ِمرح  اـب  هلـصاف  نیرتکـیدزن  رد 
سجن یّتـح  سوـجم و  ار  اـم  دوـخ  نانخــس  رد  ناـنآ  هـک  میدینــشیم  هاـگ  داد . رارق  مرح  وجــشناد و  نآ  لـصاف  ّدــح  رد  ار  وا  درک و 

. تفـشآرب مهارمه  يوجـشناد  دننک ! سمل  ار  مرح  دنریگ و  رارق  رّهطم  مرح  بنج  رد  يدارفا  نینچ  دـیابن  هک  دـنتفگیم  و  دـندناوخیم !
شمارآ مدرک  یعس 
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88 ص :
. دشاب یگنهرف  دیاب  دروخرب  هوحن  هک  مداد  رکذت  وا  هب  منک ،

نذؤم يادـص  دـعب  یقیاقد  دنتـشذگ . دـندرک و  رگیدـمه  هب  ارذـگ  ياهراشا  نانآ  و  ةَوْخا ؟» نوملـسُملا ، ُّلک   » مدیـسرپ برع  نآ  زا  طقف 
کـشا منک . ناهنپ  ار  مدوخ  ياههیوم  اههّجـض و  متـسناوتن  میدـناوخ . تعامج  هب  دوب . رهظ  زامن  مارحـإلاةریبکت . ربکا ...  هَّللا  تساـخرب .

برع و درم  ود  نآ  زامن ، نایاپ  رد  یندـشانشومارف ! شخبتذـل و  هچ  مدرکیم . هیرگ  قه  قه  دـیرابیم . يدـنت  رابگر  نوچ  راـیتخایب 
! دنتفگ هَّللالَّبَقَت  دندرک و  هحفاصم  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  يدوعس ، هطرش 

حرطم ار  لاؤس  هک  تساوخیمن  دیاش  مدید ، ناوج  يوجشناد  نامشچ  رد  یـشسرپ  میدرکیم ، كرت  ار  دجـسم  راهن  فرـص  يارب  یتقو 
. تسا رترثؤم  يدروخرب  عون  ره  زا  یگنهرف  خساپ  دریذپب ، دنوادخ  رگا  مردارب ، يرآ  مداد : باوج  دنک .

متشذگ و لیئربج  باب  زا  گنردیب  مالسلا ، امهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  زا  اهمناخ  جورخ  زا  سپ  هک  دوب  يزور  هب  طوبرم  زامن  نیمود  * 
هتسشن رهطم  مرح  هب  تشپ  هک  یبرع  درم  زج  تشادن ، روضح  اجنآ  رد  سک  چیه  مدشیم . دراو  هطوحم  نیا  هب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن 

. درکیم تظافح  یلع  باب  زا  هک  هطرش  کی  دوب و 
، دهدیم تسد  هک  ییاهتصرف  رد  ات  منیشنب  هرجنپ  رانک  رد  متساوخ  متفر و  مرح  يوس  هناقاتشم  متشادرب و  ینآرق 
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89 ص :
. داد رارق  مرح  راوید  نم و  لصاف  ّدح  رد  ار  دوخ  لحر  دمآ و  شیپ  برع  درم  مزادنیب ، متاخ  ربمغیپ  ربق  هب  مه  یهاگنمین 

، متـسشن دش . دـهاوخ  معنام  برع  درم  مه  زاب  هک  مدوب  نئمطم  نوچ  مراذـگب ؛ رتولج  هب  یمدـق  هک  متفرگن  میمـصت  زین  هظحل  کی  یتح 
درم دش ؛ عورش  هک  بجاو  زامن  دش و  مامت  مه  یبحتـسم  ياهزامن  مدرک . توالت  منآرق  متخ  همادا  رد  ار  نآرق  يدعب  ياههروس  تایآ و 

. دتسیاب دوخ  لحر  لحم  رد  دش  ریزگان  برع 
بجو کی  اب  درم  دننک ، کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  اههناشن  مظنم و  ار  فوفـص  ات  تساوخ  نارازگزامن  زا  زامن  ماگنه  هب  زامنشیپ  هکنیا  اب 

طـساوا رد  اما  هداد ، تسد  میارب  یناحور  یتلاح  زین  هظحل  نیا  رد  دوشن ! سجن  شـسابل  تساوخیم  دـبال  داتـسیا ، زاـمن  هب  نم  زا  هلـصاف 
دیـسوب و داد و  تسد  تفرگ . شوـغآ  رد  ارم  زاـمن  ناـیاپ  رد  و  دـنکیم . کـیدزن  نم  رب  ار  دوـخ  دراد  درم  نآ  هک  مدرکساـسحا  زاـمن 

. تفگ یمکحم  ياعد  سامتلا 
ماش زیم  رس  رد  یبنلادجـسم و  زا  نوریب  رد  دنتـشاد ، رارق  نم  تشپ  فوفـص  رد  ایوگ  هک  مزیزع  یقاتامه  هلمج  زا  ناتـسود و  زا  رفن  دنچ 

فطل یهاگهگ  رگا  هک  میتسیایم  ادخ  لباقم  رد  ادخ  زا  رود  ردقچ  هک  دـمآ  ممرـش  دـندرکیم . فیرعت  ناهارمه  هیقب  يارب  ار  عوضوم 
! تسا فیرعت  لباق  دوشیم ، یسک  لماش  یهلا 

***
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90 ص :
. دندرک فقوت  اهسوبوتا  میدیسر . هرجش  دجسم  هب 

رارق درک . نایب  میدادیم ، ماجنا  دـیابیم  هک  ار  هرمع  يایکیزیف  لامعا  ًاددـجم  ناوراک  یناحور  دنداتـسیا ، دجـسم  لباقم  رد  ناـیناوراک 
دجـسم يولج  رد  میـشوپ و  نت  رب  مارحا  مینک و  مارحا  لسغ  میروآ و  رد  نت  زا  هتخود  يداع و  ياهسابل  هتفر ، اهشود  تمـسق  هب  دـش 

. میوش عمج 
هیلع نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  دونـش  تفگ و  لماش  هک  دـندروآیم  هارمه  ار  یکچوک  هوزج  هنابـش ، تاسلج  رد  نامردـقنارگ  داتـسا 

زا یکی  رد  هچ ، دربیم ؛ لبق  لاس  تفه  لهچ و  ای  شـش  لهچ و  دودـح  دـیاش  ناتـسبد ، نارود  هب  ارم  باتک  نآ  و  دوب . یلبـش  اب  مالـسلا 
: هک میدوب  هدناوخ  ناتسبد  یسراف  ياهباتک 

دوب شیب  میوگ  هچره  اهنخس  زا  دوب  شیوخ  دهع  ریپ  یلبش  خیش 
وا زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوریم ، دوب  هتـشگزاب  جـح  رفـس  زا  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  لابقتـسا  هب  یلبـش ، خیـش  نیا  هک  هدـش  تیاور 

اهنآ ایآ  هک  دنکیم  لاؤس  وا  زا  جح ، لامعا  زا  کی  ره  فادها  رکذ  اب  هاگنآ  ماما  يرآ . دهدیم : خساپ  يدرازگ ؟ جح  زین  وت  دـسرپیم :
 ... هن ياهتسب  مارحا  هن  ياهتفر ، تاقیم  هب  هن  وت  دیامرفیم : ماما  دهدیم ، یفنم  خساپ  یلبش  ياهداد ؟ ماجنا  فادها  نآ  قبط  ار 

تاسلج زاغآرس  دونش ، تفگ و  نیا  زا  ياهدیزگ 
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91 ص :
. یندشان فصو  یلاح  روش و  ریسفت و  حیضوت و  سپس  دوب و  ام  ینافرع 

رتشیپ دش . ربارب  نیدنچ  ناوراک  یناحور  تامحز  هظحل  نیا  زا  میدش . هرجش  دجسم  دراو  هورگ  قافتا  هب  میدیـشوپ و  مارحا  ریدقت  ره  هب 
تبظاوم ات  دنتـسنادیم  دیقم  ار  دوخ  هرجـش ، دجـسم  رد  اذـل  میتسه . راوگرزب  عجارم  زا  کی  مادـک  دـّلقم  هک  دـندوب  هدیـسرپ  یگمه  زا 

هدومرف راوگرزب  عجرم  هک  ناکم  نامه  رد  ای  ساسا و  نامه  رب  میدوب ، عجرم  کی  دلقم  هک  هورگ  ره  ای  رفن  دنچره  ای  مادـکره  ات  دـننک ،
. میروآ ياجهب  ار  مارحا  زامن  تسا ،

: هک تساخرب  نامسآ  هب  ناوراک  ِیمسر  دایرف  نیلوا  دش . هدناوخ  بجاو  یبحتسم و  ياهزامن 
« ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  ال  ْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمِْعنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ  ْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، »

. دوب مارح  ام  رب  عوضوم  کی  تسیب و  نآ  میدوب و  هدش  مِرُحم  رگید  الاح 
خـساپ نایناوراک  زا  کیمادـک  کـیبل  رب  میحر  ناـمحر و  دـنوادخ  اـیآ  ناـیوگکیبل . همه  نت ، رب  مارحا  همه  میداـتفا . هار  هّکم  يوس  هب 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ایبنألامتاخ ، مرح  نارئاز  کیبل  هب  هک : دنگوس  تتمظع  هب  ار  وت  ایادخ ! درک . دـهاوخ  تیانع  تبثم 
کیبل هب  دندز . هسوب  هنیدم  كاخ  رب  ًاتباین  دنتفاین و  يربخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  زا  دنتشگ  هچره  هک  نانآ  کیبل  هب 
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92 ص :
! امرف تیانع  تبثم  خساپ  دناهدرک ، مشچ  يایتوت  ار  عیقب  كاخ  هک  مالسلا  مهیلع  عیقب  همئا  نارئاز 

. دوب هدیسر  لته  هب  رتشیپ  نامیاهراب  میدیسر . همظعم  هّکم  رد  تماقا  ّلحم  لته  هب  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  یساپ  *** 
یّتح اهییوشتـسد و  اهقاتا و  ياههنییآ  هدرک ، مهارف  ار  تاناکما  همه  اذـل  دنتـشاد و  یهاگآ  ام  دورو  زا  لـته ، رد  یناریا  نارادناـمهیم 

. میوشن هانگ  بکترم  هتساوخان  ام  ات  دندوب  هدناشوپ  ار  اهروسناسآ 
. میرگنیم اهنآ  رد  هنانیبدوخ  هک  مینک  هچ  ار  نامیاهبلق  هتفرگ  راگنز  ياههنییآ  ایادخ !

نامیا رون  اب  ار  نامیاهحور  اهبلق و  ياهراگنز  راذـگم . بیـصنیب  ار  ام  تیاهکمک  زا  اهلا ! مینک ؟ هچ  تاـمرحم ، همه  نیا  اـب  ایادـخ !
. امرف كاپ 

. مینکشب میرح  هک  راذگم  میشاب و  نیبدوخ  هک  راذگم  ادنوادخ !
و هقش ) اهبرع  لوقهب   ) نامتراپآ کی  رد  رفن  راهچ  ره  اذل  میتشاد . تماقا  تیاه »  » ياهلته هعومجم  ینامتراپآ  لته  تمـسق  رد  هکم ، رد 

نما مرح  هب  دـش و  لقتنم  اهقاتا  لخاد  هب  هیثاثا  یهاتوک  نامز  رد  میتفرگياج . دوب  هدـش  صخـشم  لبق  زا  هک  قاـتا  کـی  رد  رفن  ود  ره 
. میدش فرشم  یهلا 

دجسم فارطا  شرفگنس  رب  ياپ  درکیم . اغوغ  ناجیه  باهتلا و  میدینشیم . زین  ار  رگیدکی  ياهبلق  يادص 
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93 ص :
نیرب شرع  یلالج ، هچ  یتّهبا ، هچ  یتمظع ، هچ  میدیسر . نآ  هطوحم  هب  میتشذگ و  اهناتسبش  اهدجسم و  زا  میتشاذگ . هبعک  هناخ  مارحلا 

زا نت  دـنچ  میرادـن . روضح  تقایل  هک  دـنچره  دروآ ، نامهاگیاج  نیاهب  هک  میتفگ  ساپـس  ار  راگدرورپ  و  میداتفا ، كاـخ  هب  همه  تسا !
. دوبن راظتنا  نیا  زج  رای  رضحم  رد  هک  دندش  دوخیب  دوخ  زا  نایوجشناد 

هک تشاد  نآ  رب  ارم  دوب ، هدش  لصاح  نارفـسمه  کتکت  اب  هنیدـم  رد  تماقا  یط  رد  هک  یطباور  يرواشم و  یگژیو  یمّلعم و  یگژیو 
یمک دیاش  ات  میاشگب ؛ تبحص  باب  مشکب و  ناشیور  رس و  رب  تبحم  رهم و  زا  یتسد  مریگب . مناتسد  رد  ار  ناشیاههناش  مورب . ناشیوسهب 

. دننک ادیپ  هار  همادا  ناوت  دنریگ و  مارآ 
. دوب هدیمرآ  ههبج  رتسب  رد  دوب و  هدرک  ایتوت  ار  لطاب  هیلع  قح  ياهههبج  كاخ  اهلاس  هکدوب  ییوجشناد  نانآ  زا  یکی 

هتخادنا لاح  نیا  هب  ار  وا  دوش ، مارح  وا  رب  هشیمه  يارب  شرـسمه  دنک و  هابتـشا  لامعا  زا  یکیرد  ادابم  هکنیازا  سرت  دوب و  سرتادخ  وا 
! منایامنب ادخ  ناورهر  نارادهار و  هب  هار  تسیابیم  لاح  مدوب و  ياهدرک  مگ  هر  دوخ  دوب .

زا مدوب و  اهناوج  نیا  رواشم  مّلعم و  رهاظ  هب  دیـشکیم . شود  رب  ار  رفن  تسیود  تیلوؤسم  ناوراک  یناـحور  دوبن ، ياهراـچ  لاـحره  هب 
نامحر وا  مدروآ ؛ ناـشرطاخهب  ار  يادـخ  تمظع  مدیـشک و  ناشـشوغآ  رد  هناردـپ  مدـمآیم . باـسحهب  ناوراـک  درف  نیرتنسم  ییوس 

. تسا میحر  تسا .
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، دوخ نامهیم  اب  هک  تسا  رود  هب  شلدـع  زا  تسا . هدرک  توعد  ار  ام  مییوا . نامهیم  ام  تسا و  میرک  تسا . راّـفغ  تسا . نیمحارلامحرا 

نیا اب  دـیاش  شتمحر . نارکیب  سونایقا  زا  دوب  ياهرطق  رازه . اهدـص  زا  دوب  یکی  هک  مدرمـشیمرب  ار  یهلا  فاطلا  یقیاـقد  دـنک . نینچ 
ياهدیکأت ناوراک  یناحور  هنیدـم ، ياهزور  یط  رد  مدرکیم . هزرابم  زین  هنیمز  نیا  رد  دوخ  ياهسرت  اب  مدـناریم ، نابز  رب  هک  تاملک 

ندیـشک نازیم  بارعا و  تاملک و  حیحـص  نایب  راتفگ . لامعا و  حالـصا  يریگداـی و  هب  ناـیناوراک  رظن  بلج  تهج  رد  دنتـشاد  یناوارف 
. اه ظفلت  فورح و 

لالج تاقیم » رد  یـسخ  ، » ییادها ياهباتک  نیب  رد  دندروآ . یگنهرف  يایادـه  یگنهرف ، ناتـسود  یهلا ، رفـس  نیا  زا  تشگزاب  زا  سپ 
. دوب مه  هیلع ) هَّللاۀمحر   ) دمحا لآ 

. دراد مندرگ  رب  زین  یملعم  قح  هک  لالج  يانشآرید  باتک 
هکم هب  ردـقنارگ  ملعم  نیا  نم ، زا  لبق  لاس  جـنپ  لهچ و  مدـید ؛ مدرک و  هبـساحم  ار . لالج  یندـنامدایهب  راـکهاش  نیا  مدـناوخ  ًاددـجم 

یناحور ردارب  راوگرزب ، یناحور  کی  دـنزرف  دـمحالآ -، لالج  هک  یناوراـک  یناـحور  زین  لـبق  لاـس  جـنپ  لـهچ و  دوب . هدـش  فرـشم 
هدوب هکربتم  نکاما  نآ  اب  طابترا  رد  ناریا  تلود  هدنیامن  یتدم  مالـسلا ، مهیلع  عیقب  همئا  هاگراب  بیرخت  ِینامز  هدودـحم  رد  هک  يرگید 
نامه رد  رفـس و  نیا  رد  دوب و  ثدـحم  هک  شاییاد  و  دوشیم . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناـمه  رد  دـنکیم و  توف  لاـح  ناـمه  رد  تسا و 

روضح لالج  رانک  رد  ناوراک و 
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رد هک  ییامنیـس  ملیف  کی  رد  تفای . ناوتیمن  هیـضق  نیا  رب  رتیلمع  یّلح  هار  ایآ  تسا . هتخاس  حرطم  ار  ثحابم  نیمه  مه  زاـب  تشاد -.

تسناوت هک  درک  تیبرت  ياهنوگهب  ملعم  کی  ار  هجهلدب  ِبدایب  نز  کی  هک  مدید  دمآرد ، شیامن  هب  امنیـس  هدرپ  رب  مایناوج  ياهلاس 
. دوبن نایم  رد  مه  یسرت  چیه  دیامن . نایب  ار  تاملک  تسرد  دنک و  تبحص  بوخ 

اب ادـخ و  قشع  اب  ادـخ ، رهم  اب  ادـخ ، دای  اب  شمارآ ، اب  ار ، ادـخ  هناخ  ترایز  نابلطواد  ار ، رای  راید  ناقـشاع  ار ، قح  هار  ناکلاس  هنوگچ 
اب دـشاب  زاـین  هک  درک . حالـصا  ار  ناـنآ  طـلغ  فرح  دـنچ  هملک و  دـنچ  داد و  شزومآ  ناوتیمن  مینادیم ؛ همه  هک  رگید  هزیگنا  نارازه 

نهذ زا  دوشیم ، لصاح  هک  یـسرت  اب  زین  ار  حیحـص  تاملک  هک  مینک . لامعا  شزومآ  دصق  یهاتوک  تصرف  نینچ  رد  ییاهسرت  نینچ 
لاعفا یهلا ، رفـس  نیا  زا  ماهشوتهر ، دـنکن  هک  دوشن . لوبق  متدابع  دـنکن  هک  میراد  هگن  سرت  رد  ار  ناـنآ  هراومه  و  میزاـس . كاـپ  ناـنآ 

. تسا يدنوادخ  تایانع  زا  رود  دشاب . هدنیآ  رد  مارح 
. دنک نینچ  دوخ  نامهیم  اب  تسین ، چیه  وا  زج  تسا و  وا  همه  تسا ، قلطم  دوج  تسا . قلطم  رهم  هک  يدنوادخ 

تمارک ّلج  ّزع و  يادخ  تسا . ام  کچوک  نهذ  يادخ  نیا  تسا . وا  تخانش  مدع  تسا . ّتبحم  نارفک  تسا . رفک  میوگب  هک  مسرتیم 
. تسا قلطم 

! ایادخ اتبیصماو ! تسا . تسرد  کیمادک  دسریم ؛ منهذ  هب  نابش  یسوم و  ناتساد  یتاظحل  نینچ  رد 
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يزیچان دح  هب  ینزوس ، رـس  ياهرطق ، ياهّرذ ، ترون  قلطم  يایرد  زا  زاسم ! روهطوغ  ناملهج  رد  ار  ام  راذگماو . نامدوخ  هب  ار  ام  اهلاراب !

ياـهیکیرات نادرگ . نشور  جـع )  ) ناـمز ماـما  لاـمج  رون  هب  رون  يداو  نیا  رد  ار  ناـمحور  تملظ  اـمرفب . نامبیـصن  زیچاـن ، دوجو  نیا 
. نک نشور  همطاف  دوجو  ییانشور  هب  متاخ  ربمایپ  مرح  رانک  رد  ار  نامدوجو 

همئا قح  هب  ار  تنارکیب  تفرعم  زا  زیچان  ياهرذ  امرفم . نامقرغ  میقرغتـسم ، دوجو  تافرع  رد  مینز ، اپ  تسد و  تلفغ  لهج و  رد  راذگم 
. میدرگن زاب  یلاخ  تسد  یهلا  رفس  نیا  زا  ات  نک ؛ نامبیصن  عیقب 

يده همئا  زا  یکی  طوش  ره  رد  مدرک و  زاغآ  يادخ  رکـش  مان و  اب  ار  طوش  ره  میدرک ، زاغآ  هبعک  فاوط  میتشاد و  وضو  مزمز ، بآ  هب 
. دنکن غیرد  ام  زا  ار  دوخ  هعساو  تمحر  ات  متساوخ  دنوادخ  زا  مداد و  رارق  هطساو  ار 

عمج رارق  لحم  رد  ناوراک  ياضعا  همه  دوز ، ای  رید  دوب . دوسألارجح  يورهبور  هناشن  زبس  غارچ  ریز  اهرارق  همه  هبعک  هناـخ  هطوحم  رد 
نآ زا  دعب  هورم و  افـص و  نایم  یعـس  داتفا و  هار  هب  ناوراک  ًاددجم  دشاب . حیحـص  لامعا  هک  درکیم  لرتنک  ناوراک  یناحور  میدـشیم .

زامن مدـناسر . ماجنا  هب  راـهطا  همئا  تعافـش  اـب  ار  طوش  تفه  زین  ءاـسن  فاوط  رد  میدـش . عمج  رارق  لـحم  رد  ًاددـجم  میدرک و  ریـصقت 
زا یشان  یبصع  ياهراشف  مدروآ ، ياجهب  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  رتمامت  هچره  ساوسو  تقد و  هرهلد و  اب  ار  ءاسن  فاوط 
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یلو دوب ، هدادـن  لاجم  کشا  لامعا  یمامت  رد  هچرگا  دوب . لّمحت  لباق  هظحل  نیمه  اـت  ناوراـک  ياـههچب  لـئاسم  یـصخش و  ياـهسرت 

. دش مامت  مه  نم  ناوت  راگنا  دش ؛ مامت  لامعا  یتقو 
رب رگید  کـشا  عوـن  دـنچ  منادیمن  سرت و  هیرگ  شمارآ ، هیرگ  قوـش ، هیرگ  متـسیرگ . مـتفر و  نارفـسمه  مـشچ  زا  رود  ياهشوـگ  هـب 

مدرکیم نیَد  ساسحا  هک  زامن  نیدنچ  متفر . لیعامسا  رجِح  لخاد  متساخرب و  مدش ، رتمارآ  هک  یمک  متخیر . مارحلا  دجـسم  شرفگنس 
نیبانیب ای  حبـص و  زامن  حبـص و  هلفان  بش و  هلفان  ياهناذا  زا  لبق  ات  و  مدناوخ . الط  نادروان  ریز  رد  دندوب ؛ هدرک  شرافـس  هکنانآ  يارب 

. مدرک صالخ  دنتشاد  اعد  سامتلا  هک  نانآ  هب  تبسن  متادّهعت  دیق  زا  ار  دوخ  اهنآ ،
اب يزامن  ناکم . نوک و  ملاع  روحم  رد  يزامن  مدروآ . اجهب  هبعک  هناخ  يورهبور  يرواـبان ، اـب  هکم  رد  ار  حبـص  ِتعاـمج  زاـمن  نیتسخن 

. دوجو همه  اب  يزامن  مارحا . سابل 
. تشاد هارمه  هب  هنارکش  نیدنچ  هک  يزامن  صالخا . یمامت  اب  يزامن 

دیآرد هب  شرکش  هدهع  زک  دیآرب  هک  ِنابزو  تسد  زا 
اب مزادرپب و  نکر  نآ  صاخ  لئاسم  هب  ادـخ  هناخ  نکر  ره  لباقم  رد  مریگب . شوغآ  رد  ار  هبعک  هناخ  ات  دوب  یتصرف  دـش ، ماـمت  هک  زاـمن 

هایس گنس  نیا  هب  ایادخ ! دادیم . شزاون  ار  مماشم  یلع  شوخ  يوب  میوج . كّربت  مالسلا  هیلع  یلع  تمظع  هناخ و  نتفاکش  تاظحل  دای 
، يدرک اطع  یتکوش  هچ 
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تیاهتبحم رکاش  هراومه  تسا . يدایز  عقوت  نک . تیانع  نم  هایـس  لد  نیا  هب  مراد  تقایل  هک  نازیم  ناـمه  هب  ار ، تکوش  نیا  زا  ياهرذ 

ماهدرک و هراشا  تاهصاخ  تایانع  هب  متـسه ؛ منایفارطا  هقالع  دروم  اـی  مراد و  يداـیز  ناتـسود  هک  نخـس  نیا  لـباقم  رد  هراومه  ماهدوب .
( وـت نانمـشد  زج   ) سکچـیه زا  تقو  چـیه  ماهتـشاد . تسود  ار  تناگدـنب  هشیمه  تسین . يرگید  زیچ  يدـنوادخ  فـطل  زج  هک  ماهتفگ 
تاـیانع و ادـنوادخ ! ياهتـشاد . ریقح  نیا  هب  تبحم  همهنیا  هـک  مـنکیم  ترکـش  هـبترم  رازه  نارازه  ایادـخ ! ماهتـشادن . لد  رب  ياهـنیک 

. امرفم غیرد  تناکم  هرذ و  نیرتمک  نیا  زا  ار  تیاهتبحم 
. مدوب هدناوخ  هنیدم  رد  ار  جـح  هروس  دودـح  ات  متخادرپ . یهلا  تایآ  ندـناوخ  هب  متـسشن و  هلبق  يورهبور  حبـص   7 تعاس 5 / دودـح  ات 
هچ ییابیز ، تالمج  هچ  تاملک . نیا  دنیابیز  ردقچ  مدرک . زاغآ  دوعوم ، نیمزرس  رد  مروضح  تعاس  نیلوا  نیمه  زا  ار  نآرق  هدنامیقاب 

ار نآرق  هنوگنیا  زگره  یلو  متـشاد . ییانـشآ  شیب  مک و  نآرق  اب  یکدوک  زا  دـنوشیم . يراج  نابز  رب  ناور  ردـقچ  ياهیفاـق ! هچ  ینزو ،
تاسلج رد  سرد  سالک  رد  اهراب ، اهراب و  مدوب . هدرکن  ساسحا  ّدـح  نیدـب  ار  نآرق  اـب  تسلاـجم  تّذـل  تقوچـیه  مدوب . هدرکن  كرد 

ماهتفگ دش ؛ مبیصن  طیارش  نآ  رد  هک  نآرق  كرد  تذل  تمظع و  هوکش و  همه  نیا  زا  منایفارطا  ناتسود و  اب  میاهتبحـص  رد  فلتخم ،
. تفگ مهاوخ  ماهتفگ و  و 

تارطاخ نیا  نتشون  لوغشم  هک  هظحل  نیمه  رد  تسرد  یلو 
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. دهاوخیم لاح  طیارش و  مه  نآرق  زاجعا  كرد  هک  تسا  نیا  لثم  مدیشیدنا . نآرق  ندوب  هزجعم  هب  متسه ،

ناگدنـشخب نیرتهدنـشخب  يا  ترکـش . مه  زاب  اـهلاراب  دـبلطیم . ار  يدـنوادخ  تیاـنع  قشع و  دـهاوخیم . یگتخوسلد  یگتخاـبلد و 
هک تاهناخ ، رانک  رد  هک  يدیشخب  لدهیس  هدنب  نیا  رب  ار  تمرح  تّزع و  نیا  ار ، توعد  نیا  ار ، تصرف  نیا  هک  ترکش  راب  رازه  نارازه 

. موش لیان  مزیچان  مهف  كرد و  ردق  هب  نآرق ، زاجعا  كرد  هب  نیفیرش  نیمرح  رد  هک  تساوت ، هناخ  تانئاک  همه 
دوج و مرک ، تبحم ، تیانع ، مشچ ، هشوگ  هک  دـهد  هزاجا  ياهدـنب  هب  دـنوادخ  یتقو  مدوب . لته  رد  ار  یمک  رایـسب  تاـعاس  زین  هکم  رد 

تاذ زا  هتفرگرب  ياهورین  دناوتیم ، دشاب ، ناوراک  ياهنیرتنسم  زا  هچرگا  دسرب ؛ رواب  هب  دـنک و  ساسحا  سمل و  ار  يدـنوادخ  ياخس 
. دریگ هرهب  رتشیب  شروضح  تاظحل  زا  دناوتیم  دنک و  جیسب  ار  یهلا 

. دوشیم رّسیم  یگدناماو  یگتسخ و  نودب  كاروخ و  باوخ و  نودب  اهههبج ، رد  اههچب  يزورهنابش  روضح  كرد  هک  هنوگنامه 
ضیف دـشیم . رازگرب  ناوراک  یناحور  روضح  اب  اهقاور و  زا  یکی  رد  هناحبـص ، زا  دـعب  اهحبـص ، ناوراک  یمومع  تاسلج  مه  هکم  رد 

تکرـش مداد . همادا  هنیدـم  رد  قوـش  ناـمه  اـب  ار  ماـکحا  هفـسلف  تاـسلج  رد  روـضح  یلو  دـش ، مبیـصن  رتمک  تاـسلج  نیا  رد  روـضح 
رد هک  تاسلج  نیا  رد  ناگدننک 
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. دندشیم رفن  یس  ات  جنپ  تسیب و  نازیم ، نامه  هب  دیدرگیم ، رازگرب  لته  رد  یقاتا  رد  برغم  زامن  رصع و  زامن  لصاف  ّدح 

هـسلج تباث  نارای  زا  يرفن  دنچ  هاگ  ای  دنوش و  هفاضا  یگـشیمه  عمج  هب  نایناوراک  زا  یفاضا  نامهیم  دنچ  دوب  نکمم  اهزور ، زا  یهاگ 
روشک هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  تفای  همادا  هکم  رد  اهنتهن  یناحور  تاسلج  نیا  دـندادیم . تسد  زا  ار  هسلج  رد  روضح  قیفوت  یلیـالد  هب 

. تسا هتفای  همادا  لاح  هب  ات  مه 
ناگدننکتکرـش یگدنز  راک و  لحم  دنتـسه و  مق  رد  هک  داتـسا  یگدنز  لحم  تفاسم  دـُعب  هلمج  زا  همه و  ياهيراتفرگ  لیلد  هب  هتبلا 

اب مق و  ای  نارهت  رد  هسلج  یلبق . رارق  اب  تسا ؛ هدش  هسلج  کی  یهام  ًابیرقت  دـننکیم ، یگدـنز  فارطا  ياهرهـش  ای  نارهت و  رد  رتشیب  هک 
دناوتیم تاسلج  نیا  تسا . هکم  هنیدم و  تاسلج  زا  شیب  ناتـسود  روضح  تارییغت  دوشیم . لیکـشت  رفن  جـنپ  تسیب و  ای  تسیب  دودـح 

. ییوجشناد هرمع  ياهناوراک  يارب  دشاب  ییوگلا 
دعب هب  زورما  زا  هک  درک  يروآدای  ناوراک  زیزع  یناـحور  میتشاد ، هک  یمومع  هسلج  نیتسخن  رد  همظعم و  هکم  هب  دورو  حبـص  نیلوا  رد 

یـسک يارب  ای  دراد و  قح  امـش  ندرگ  هب  هک  رگید  سکره  ای  ردام و  ردپ و  ای  رـسمه و  ای  دوخ  ياجهب  دیدنبب و  مارحا  مه  زاب  دیناوتیم 
. دیروآ اجهب  ار  هرمع  لامعا  دیاهدمآ ، رفس  نیا  هب  وا  بناج  زا  هک 

ار تیمها  نیا  مه  زاب  تشاداه  ظفلت  لامعا و  تّحص  دروم  رد  هنیدم  رد  هک  ییاهدیکأت  لابندهب  یمارگ  یناحور 

اهدوبن www.Ghaemiyeh.comاهدوب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :
رگا دینکن . هجاوم  لکشم  اب  ار  نارگید  طلغ ، لامعا  اب  دیشاب  بظاوم  دیریگب و  بیان  دیناوتیم  دیتسین ، نئمطم  رگا  تفگ : دش و  روآدای 

نارگید راثن  ار  اهباوث  دیرادهگن و  دوخ  يارب  ار  لکشم  دعب  دیهد و  ماجنا  دوخ  مانهب  ار  لامعا  دیهدب ، نارگید  هب  ياهیده  دیهاوخیم ،
بناج زا  مه  بشما  میدرک  مارح  دوخ  هب  ار  لایع  بشید  اقآ ! جاح  متفگ : تفر . هراشا  هک  يزیمآزنط  ياهدونـش  تفگ و  همادا  رد  دینک .

زا دوش و  تبثم  یفنم ، رد  یفنم  یـضایر ، تالداعم  ساسا  رب  دـیاش  مینکیم . مارح  ناـشیا  هب  ار  دوخ  میهدیم و  ماـجنا  ار  لاـمعا  ناـشیا 
. دش متخ  هلأسم  دندیدنخ و  یگمه  میوش ! لالح  رگیدکی  هب  ادخ  تساوخ  هب  مه  زاب  لباقتم ، مارح  ود  برض  لصاح 

دجـسم هب  اههچب ، زا  یهورگ  اب  هتـسب ، ياهرد  اهراوید و  تشپ  رد  روضح  ياجهب  اهبش  هک  دوب  نیا  هنیدـم  اب  هکم  ياهتوافت  هلمج  زا 
تـسد زا  تصرف  نیا  بش  ود  ای  کی  دیاش  میدروآیم . اجهب  هدرفم  هرمع  میدیـشوپیم و  مارحا  میدرکیم ، مارحا  لسغ  میتفریم ، میعنت 

. تفر
. تشاد يرادا  ییاوه  لاح و  هک  دشاب  هتـشاد  هنیدم  لیمک  ياعد  دـننام  یتلاح  هکنیا  سرت  زا  متفاین ، روضح  لیمک  ياعد  رد  هعمج  بش 

رگید اما  مدش ، نامیشپ  تخس  دش ، شخپ  وئدیو  هلیسو  هب  سوبوتا  رد  نآ  زا  ییاهتمسق  هک  هدج  هکم - هار  رد  تشگزاب و  ماگنه  هتبلا 
! تشادن هدیاف 
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ياهاج رد  هاتوک  دـنچره  يروضح  دورب و  هکم  رهـش  زا  سدـقم  نکاما  ياهدـیدزاب  هب  هک  دوب  ام  ناوراـک  تبون  هعمج  زور  زین  هکم  رد 

. مینیبب ار  تارمج  همحرلالبج و  انم ، يارحص  تافرع ، يارحص  میشاب . هتشاد  رگید 
تـشحو دزادـنایم ؛ تشحو  هب  ار  ناسنا  یتوکلم ، ياـهاضف  نیا  رد  اـهرداچریز  رد  شوپمارحا  ِناملـسم  تیعمج  ینویلیم  روضح  رّوصت 

. ندشن مگ  زا  تشحو  دیاش  ای  ندش  مگ 
. ادخ تشهب  زا  يداو  نیا  رد  نتشادنپ  دوخ  ار  دوخ  ندشن و  دوخیب  دوخ  زا  یناسنا . گرزب  هعومجم  نیا  رد  ندشن  قرغ  ندشن و  مگ 

زا ییابیز  ریواصت  تاقیم » رد  یـسخ   » رد دـمحالآ  لالج  تسا . هدـش  رعاـشم  يزاـسهار  یناـسر و  تامدـخ  رد  یبوخ  تامادـقا  هزورما 
. دوشیمن قالطا  ارحص  يانعم  رگید  نکاما  نیا  هب  هتبلا  تسا . هدرک  میسرت  ار  اهارحص  نیا  یکیزیف  ياهاضف 

هک هچنآ  رد  قرغ  دـیاش  ات  منامب  تافرع  رد  ار  یبش  مشاب و  هتـشاد  يروعـش  اب  روضح  ینویلیم  تیعمج  نآ  رد  هک  نک  تمـسق  ایادـخ !
. ددرگ رتشیب  وت  هب  تبسن  متفرعم  موش و  ياهدرک  قلخ 

. مزوسیم روضح  نیا  ترسح  شتآ  رد  هک  نادرگ  مبیصن  تفرعم  اب  يروضح  اراگدرورپ !
. مرورس يداش و  رد  قرغ  تتوعد  نیا  زا  ادنوادخ !

 .... نک رارکت  ار  تتوعد 
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نیا رد  اما  مشاب  هدیباوخ  حبص  تعاس 10  دودح  ات  هکم ، رد  روضح  هظحل  زا  هک  دیآیمن  مدای  مدـنام . باوخ  رد  زین  ار  هکم  هعمج  زامن 

. مدوب هداد  تسد  زا  ار  هعمج  زامن  رد  روضح  تصرف  هک  مدش  رادیب  یتقو  هامدادرم ) مهدزناش   ) زور
. ناتسبرع يامرگ  ساسحا  نودب  مدناوخ . هبعک  هناخ  رانک  رد  ار  رهظ  ياهزامن  زا  يرایـسب  امرگ  تدش  نآ  رد  میوگب  هک  مدرک  شومارف 
هب نارگید  زا  مه  زامن  زا  سپ  دشیم و  مهارف  یتحار  هب  دوسألارجح  ندیسوب  تصرف  زامن ، عورش  زا  لبق  تاظحل  هک  دوب  نیا  راک  نسح 
رد هک  ینغور  رطع و  زا  ینک و  كّربت  ار  دوخ  تروص  تسد و  یـسوبب و  ار  رجح  یتـسناوتیم  مه  زاـب  يدوب و  رتکـیدزن  دوسـألارجح 

. یشاب هتشاد  دوخ  هارمه  ار  یهلا  يوب  نیا  دعب  اهتدم  ات  يوش و  وبشوخ  دندزیم ، نآ  هب  زامن  يرازگرب  نامز 
نیلّوا لوزن  ّلـحم  ارِح ، راـغ  يورب و  هکم  هب  هک  دوشیم  رگم  دـنداد . ناـشن  رود  زا  ار  ارِح  راـغ  رون و  هوـک  هعمج ، زور  رادـید  رد  *** 

. یهلا تایآ  زا  تسا  ياهناشن  دوخ  راغ ، نیا  دوجو  ینکن !؟ رادید  ار  یهلا  تایآ 
ار دوخ  ياهیارک ، لیبموتا  دنچ  اب  میورب . ارِح  راغ  ندید  هب  هبنـش  حبـص  تعامج  زامن  زا  سپ  هک  میدرک  هدعو  نایوجـشناد  زا  یهورگ  اب 

رد هوک ، هب  تداع  دارفا و  ناوت  هب  هجوتاب  میدرک . زاغآ  ار  راغ  تمس  هب  تکرح  میدناسر و  هوک  ياپ  هب 
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ياهناوراک زا  يرفن  دنچ  مدیسر . راغ  هب  هک  مدوب  هورگ  زا  رفن  نیموس  ای  نیمّود  منادیمن  میدش . ادج  مه  زا  هورگ  ياضعا  ریـسم ، لوط 

راکهب ار  یکیزیف  یـشیامن و  رازبا  ینورد ، دروآهر  تدابع و  ياجهب  دـندوب و  يرادربملیف  نتفرگ و  سکع  لوغـشم  راـغ  ّلـحم  رد  رگید 
هب یطیارـش و  رد  مه  ار  اـهنآ  هک  مرادـن . سکع  هـعطق  دـنچ  زا  شیب  رفـس ، نـیا  زا  نارگید . هـب  نداد  ناـشن  يارب  دـیاش  دـندوب . هـتفرگ 
هک تفگ  ناوـتیم  اـیآ  دـناهدرک . فـطل  ياهخـسن  تشگزاـب ، زا  سپ  هک  متفرگ  اـهنآ  اـب  مزیزع  نادـنزرف  ینعی  نایوجـشناد ؛ تساوـخ 

يراگدای چیه  اب  ار  یگتخوس  لد  نیا  تسا . یهلا  رفـس  نیا  هتخوس  مدوجو  مامت  هک  ساپـس  ار  وت  ایادخ ! مرادـن ؟ رفـس  نیا  زا  يراگدای 
رتهب رتابیز و  يرگید  راگدای  ره  زا  مزیریم ؛ تارطاـخ  اـب  هارمه  هک  ییاـهکشا  ترـسح ؛ ياـهکشا  نیا  درک . مهاوخن  ضوع  يرگید 

. تسا
؟ تشاد یکیزیف  يروضح  مه  متاخ  ِربمایپ  ِيربمایپ  هاگیاج  رد  یهلا ، تایآ  لوزن  لحم  رد  قشع ؛ يداو  رد  دوشیم  هنوگچ 

؟ درکن سمل  ار  قح  هب  قشع  ّتبحم و  زا  ياهرذ  دوب و  هاگیاج  نیا  رد  ناوتیم  هنوگچ 
؟ دیگنج تبون  رس  رب  رگید  يرئاز  اب  ناوتیم  هنوگچ 

 ... تشاذگ و اپ  ریز  ار  رگید  نارئاز  قح  ناوتیم  هنوگچ 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نبدمحم  تثعب  هاگیاج  رد  رکش  زامن  تعکر  ود  ات  دیسر  نم  هب  تبون  ریدقت  ره  هب  تسین . روصت  لباق 
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، مغ کشا  اب  هارمه  يرود . ياهلاس  تلفغ  رای ، رـضحم  رد  روضح  يداش  تلفغ ، هآ  يداش ، کشا  هآ ، کشا و  اـب  هارمه  مدروآ . ياـج 

یکاخ مسج  نیا  رد  حور  یتوکلم  تاظحل  نیا  رد  رگید  دوشیم . جراخ  مسج  زا  طـقف  هک  يدرـس  هآ  رذـگدوز . تاـظحل  مغ  درـس ، هآ 
(1) ماهدیمد . وت  رد  مدوخ  حور  زا  نم  مدآ ، يا  دیامرفیم : دـنوادخ  هکنآ  هن  رگم  ددـنویپب . مظعا  حور  هب  هک  دـهاوخیم  دـجنگیمن و 

هنرگو تسا ؛ یهلا  لمحت  زا  یئزج  مه  یهلا  حور  نیا  لمحت  ًاعطق  دنکیم . لمحت  ار  مسج  ياهيدـیلپ  همه  نیا  هنوگچ  یهلا ، حور  نیا 
. تشادن ار  ام  یناطیش  مسج  لمحت  حور  نیا  مه  نامز  هاتوک  نیمه  رد 

ردـقچ مدرپس . نارگید  هب  ياج  مدـناوخ و  مه  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  دندیـسر . راـغ  هب  رگید  ياـهناوراک  نارئاز  زا  ياـههورگ  مکمک 
رهاظ هب  لقا  دح  اریز  تفرگیم . ماجنا  لمع  نیا  عیرـس  دیاب  یلو  ندرپس ! يرگید  هب  ياج  ارِح و  زا  ندمآ  نوریب  ندنک و  لد  دوب  تخس 
كاپ ياهناوج  نیا  هب  ار  نارگید  هب  مارتحا  دیاب  دشاب . وگلا  مراتفر  دـیاب  تسا . ناربمایپ  هاگیاج  ملعم  هاگیاج  متـسه . ملعم  هدـش  هک  مه 

هک میتشاذگ  رارق  دندوب . هدیسر  نارفسمه  همه  ًابیرقت  مداد . همادا  رگید  ياهشوگ  رد  ار  میاهيراز  هلان و  مدمآ و  نوریب  راغ  زا  تخومآ .
زا هتفای  زاب  هرابود  ناوت  مینیشنب . نایناوراک  رگید  تشگزاب  رظتنم  هوک  ياپ  رد  میدرگرب و 

. یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  . 29 رجح : - 1
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ياههورگ دندیـسر . ناهارمه  ات  مدش  رظتنم  ياهقیقد  تسیب  میایب . نییاپ  هوک  زا  یندرکانفصو  یتعرـس  اب  هک  دـش  ثعاب  روضح ، هظحل 

. داد تسد  یتوکلم  لاح  هچ  دوب . یهوکشاب  تاقالم  هچ  میتشگزاب . هکم  هب  هتسد  هتسد  قیرط ، نامه  هب  دندیـسر ، هوک  نییاپ  هک  نیتسخن 
. امرف تیانع  ار  لاوحا  لاح و  نیا  تقایل  رگید  راب  ایادخ !

تعامج زامن  هک  حبص  ات  تشذگیم  هدرفم  هرمع  هب  شوپمارحا  اهبش  دشیم . یط  تعرس  هب  متفگ ، هک  هنوگنامه  هنازور ، ياههمانرب 
يرازگرب هرخألاب  برغم و  رـصع ، رهظ ، تعامج  زامن  يرازگرب  مارحلادجـسم ، هب  تشگزاب  لته ، رد  یهاتوک  تحارتسا  دشیم . هدناوخ 

نامه رد  هبعک  راوید  هب  يزامن و  هماقا  الط  نادوان  ریز  رد  ياهبعک و  ترایز  ییاهفاوط و  اهزامن ، نایم  لصاوف  رد  اشع و  تعامج  زامن 
زامن لیعامـسا و ...  رجح  میهاربا و  ماقم  هبعک و  هناـخ  ِرد  دوسـألارجح و  لصافدـح  اـهنکر و  راـنک  رد  ندرک و  اـعد  ندـیبسچ ، لـحم 

هفـسلف هنارـصع  تاسلج  رد  روضح  ندروخ و  لته  رد  اذغ  هدـعو  هس  نآ و  متخ  نآرق و  توالت  هب  نتخادرپ  زین  ندرک و  اعد  ندرازگ و 
دوز ردقچ  دبای . همادا  تسناوتیم  تالاح  نیا  یکاخ  یگدنز  نیا  تاظحل  نیرخآ  ات  شاک  يا  ندیـشوپ . مارحا  اهبش  ًاددـجم  ماکحا و 

. تشاذـگ ناـملد  رب  دوجو و  رب  شقمع  همه  اـب  ار  دوخ  غاد  تشذـگ و  هک  دوب  یلاـیخ  باوـخ و  دوـبن . شیب  ياهظحل  ییوـگ  تشذـگ .
کی زین  ناشیاهمسج  هک  ناشیاهلد  اهنتهن  هک  یعمج  رد  روضح 

اهدوبن www.Ghaemiyeh.comاهدوب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص :
. تشادن يرخآ  لوا و  ناشزامن  فوفص  دوب و  وس  تمس و 

ردـقچ اـبیز ، ردـقچ  ياهرادتـسا ، زاـمن  درِگ ، زاـمن  دوب . فص  رخآ  طاـقن  همه  دوب ، فص  طـسو  طاـقن  همه  دوب ، فـص  لوا  طاـقن  همه 
. زیگناهرطاخ ردقچ  یتوکلم .

زا لبق  زور  هک  میدرکیم . جراخ  دوعوم  نیمزرس  زا  ار  نامیاهمسج  دیاب  هامدادرم  متسیب  هبنـشهس  رـصع  هدش ، مالعا  شیپ  زا  همانرب  قبط 
رگید زور  کی  دنوادخ  میدروآ . ياجهب  اههنارکش  هچ  میدرک و  اهيداش  هچ  دش . غالبا  رتشیب  زورکی  يارب  ادخ  توعد  دیدمت  تکرح ،

. درک نامنامهیم 
تـصرف نیا  هک  مدرک  رکـش  ار  يادخ  مه  زاب  دش . متخ  مدوب ؛ هدرک  زاغآ  هنیدم  زا  هک  ینآرق  تعامج  زامن  زاغآ  زا  لبق  رهظ و  هبنـشهس 

يور زا  رگید  يراب  مدش ، کبس  ردقچ  دوب . نارهت  رد  اههچب  هیصوت  ساسارب  عقومهب  عورش  متفگ ، رتشیپ  هک  روطنامه  هتبلا  دش . بیصن 
. دش هتشادرب  میاهشود 

. دنوشیم يراج  مدآ  ناهدرب  تحار  ردقچ  تسابیز . ردقچ  یهلا  تایآ  لابکبس . ِلابکبس 
توالت و نآرق  يونعم ، رفس  نیا  رد  نارئاز  تسا  هتسیاش  درک : هیصوت  ناوراک  یناحور  هک  دوب  هکم  رد  روضح  ِموس  ای  مود  ياهزور  رد 
هب ّقفوم  دندرک ؛ زاغآ  ار  نآرق  توالت  رکذت ، هیصوت و  نیا  زا  دعب  هک  نایناوراک  زا  کیچیه  دیاش  دوب و  هدش  رید  هتبلا  دننک . متخ  ار  نآ 

. دندشن هکم  رد  ناشروضح  تدم  رد  نآ ، متخ 
(، لاس 1377  ) هامدادرم مکی  تسیب و  هبنشراهچ 
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. مدروآ اج  هب  نآ  راوج  رد  هبعک و  هب  ور  زین  ار  تعامج  ياهزامن  نیرخآ 

. دنوش هدج  یهار  بورغ  نارئاز  ِدوخ  دوش و  لاسرا  هّدج  هب  راب ، ِصوصخم  نیشام  اب  ات  میدادیم  لیوحت  ار  هیثاثا  دیاب  رهظ  یلاوح  رد 
ياهراب دوب ، راب  گرزب  نیـشام  کی  تیفرظ  زا  شیب  راب ! همهنیا  ییوجـشناد و  ناوراک  هَّللارفغتـسا ! اـی  تفگ  دـیاب  هَّللاءاـشام  منادیمن ،

. دنداد ياج  ادخ  هناخ  نارئاز  رانک  رد  يربرفاسم  ياهسوبوتا  رد  ار  یفاضا 
هدرک تکرح  سوبوتا  زا  شیپ  اهتعاس  هکنیا  اب  دوب . هدـش  هثداح  راچد  هبترم  نیدـنچ  هار ، نایم  رد  هک  دوب  داـیز  يّدـح  هب  نیـشام  راـب 
يراب نیـشام  هدننار  هب  دنداتـسیا و  يربرفاسم  ياهسوبوتا  ناگدننار  هار ، نایم  رد  دیـسر ! هّدج  هاگدورف  هب  نارفاسم  زا  دـعب  یتعاس  دوب ،
رتـشیب دـننارذگب ؛ نیمرح »  » رد ار  ناـشتاقوا  هکنآ  ياـجهب  ناـیناوراک  زا  یخرب  متفگیم : زنط  هـب  رفـس ، رخآ  ياـهزور  رد  دـنداد . يراـی 

! دناهدرک فرص  نیمرحلانیب »  » رد ار  ناشتقو 
رالاسناوراک یمالعا  تاـعاس  هک  متـسنادیم  مدوب و  هدـش  هبرجت  اـب  هکم  هنیدـم و  زا  جورخ  ياـهبش  هنیدـم ، هب  دورو  بش  فـالخرب 

ات مدادن و  تسد  زا  ار  نیفیرش  نیمرح  ياهزامن  نیرخآ  اذل  دوشیم ، ماجنا  نارفاسم  ِیلوقدب  تعاس  ود  یکی  باستحا  اب  تکرح ، تهج 
ضیف نیا  زا  تشاد ؛ دوجو  روضح  ناکما  هک  یتاظحل  نیرخآ 
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ياوه لاح و  اب  ای  دندوب . هکم  رد  رقتـسم  هورگ  زا  رتّتبحماب  هنیدم ، رد  ام  ِیناریا  نارادنامهیم  ای  تباث  ِنایناوراک  هورگ  مدش . رادروخربب 

دیاش تشادن . ار  هنیدم  رد  یظفاحادخ  هسلج  لاح  روش و  لته ، رد  یظفاح  ادـخ  هسلج  هکم  رد  دنتـشاد . ییانـشآ  رتشیب  ییاهرفـس  نینچ 
ار یهلا  نیمزرـس  نیا  دـیاب  رگید  یتعاس  هک  دنتـسنادیم  دـندوب ، مغ  ِتیاهن  رد  دنتـشادن . یفاک  هلـصوح  لاـح و  نارئاز  زا  کیچـیه  مه 

. دوب هدنامن  یقاب  يرگید  دیما  چیه  دندرگزاب . تبرغ  راید  هب  دننک و  كرت 
دهدیم و لیکشت  ار  مرمع  ِرتمک  ِمین  هک  دّرجت  نامز  رد  هچ  متـشاد ؛ يدایز  ياهرفـس  جراخو ، لخادرد  مرمع ، لاس  جنپو  هاجنپ  لوطرد 
. دندوبن رفـس  نیا  اب  هسیاقم  لباق  اهرفـس  نآ  زا  کیچیه  هک  میوگب  دیاب  نانآ . نودب  هچ  منادـنزرف و  رـسمه و  اب  هچ  جاودزا ، زا  دـعب  هچ 

ینابایب کشخ و  نیمزرس  نیا  تمظع  هوکـش و  ییابیز ، هجو  چیه  هب  اپورا ، ای  ایـسآ  يابیز  ياهنیمزرـس  نامروشک ، يابیز  ياهنیمزرس 
. دنرادن ار 

يرامیب یعون  هک  هدزلزنم ،»  » نانآ هب  ًاحالطصا  دنوشیم و  گنتلد  رایسب  ناشهداوناخ  هناخ و  يارب  هک  ماهدید  ار  يدایز  دارفا  اهرفس  رد 
رد رفـس  نیتسخن  نیا  دـیاش  دـندادیم و  لیکـشت  ناـناوج  ار  نارفاـسم  رتشیب  هکنیا  اـب  رفـس ، نیا  رد  اـما  دـننکیم . قـالطا  دوشیم ، یقّلت 

مدیدن و روشک ، زا  جراخ  هب  يرفس  مه  نآ  دوب ؛ نانآ  یگدنز 
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همه رفس ، نیا  رد  اما  دنتشگزاب . زا  شوخلد  همه  اهرفس  نایاپ  رد  هک  تسا  لومعم  دنک . یگنتلد  راهظا  ای  ساسحا و  یـسک ، هک  مدینـشن 

، یتسیرگنیم هک  اههفایق  رثکا  هب  مه  سوبوتا  رد  دننکیم ! كرت  دوخ  هناشاک  هناخ و  يوسهب  ار  نیمزرـس  نیا  هک  دـناهتفرگلد  مومغم و 
. دوب ناور  اهکشا 

، یبسانم هشوتهر  میتسناوتن  دنتفر و  نامتسد  زا  اهزور  هچ  اهتعاس و  هچ  لفاغ ، لد  يا  نارسخ . زا  یشان  ییاهکشا  ترسح . ياهکشا 
. میروایب نطو  هب  دوخ  هارمه  میروآ و  تسد  هب 

! نک يزور  ناقاتشم  همه  نم و  رب  ار  رفس  نیا  هلاس  همه  ایادخ !
دوبن و یهجوت  لباق  لوپ  ًارهاظ  یلو  دنداد ، يدوعس  لایر  هنیدم  رد  دندوب ، هتفرگ  ام  زا  نارهت  رد  هک  يرالد  دصیـس  لداعم  هکنیا  اب  *** 

. دندوب هدرک  یلصفم  ياهدیرخ  هدروآ و  هارمه  زین  يرگید  هوجو  زیزع ، نایوجشناد  رتشیب 
تمیق لاسرا  اب  دنتخادرپیم و  تمیق  یسررب  هب  اهرازاب  رد  ًالومعم  دناهدروآ و  ناریا  زا  دوخ  اب  رالد  رازه  هد  دودح  یضعب  هک  دنتفگیم 
دندوب رظتنم  هدج  هاگدورف  رد  دندرکیم و  يرادـیرخ  ار  زاین  دروم  ياهالاک  دـیرخ ، شرافـس  تفایرد  نارهت و  هب  راگنرود  هلیـسو  هب  اه 

مه زاب  لاح ، نیا  اب  دننک . لیمحت  رفسمه  نآ  هب  ار  دوخ  ياهراب  زا  یتمسق  ات  تسا  ینوناق  نازیم  زا  رتمک  رفسمه  مادک  راب  هک 
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اب دنریگب و  سپ  ار  یناما  ياهراب  هک  دـندرکیم  تبظاوم  دـیاب  مه  نارهت  دابآرهم  هاگدورف  رد  دنتـشاد . تخادرپ  هفاضا  یهبانتعم  ریداقم 

یـشکهعرق ناگدنرب  یماسا  مالعا  زا  سپ  هک  يدایز  ناقاتـشم  دندوب  دـندرک و  كرت  ار  دابآرهم  یهجوت ، لباق  ِیکرمگ  قوقح  تخادرپ 
! تفر تسد  زا  تصرف  نیا  مه  لاسما  هک  دندرک  نیرفن  شیوخ  دب  سناش  هب  دنتخیر و  ترسح  کشا  ییوجشناد ، هرمع 

. منکیم کنخ  ار  ملد  غاد  میوگیم و  نخـس  رفـس  نیا  زا  سرد ، ياهسالک  رد  لیلدیب  لیلد و  اب  تشگزاـب ، زا  سپ  ياـههام  رد  *** 
تیعضو ندوب  صخـشمان  لیلد  هب  هک  نانآ  دنکیم ، ییاشگهدقع  نایوجـشناد  زا  یخرب  يارب  ییوجـشناد  ياههرمع  نیا  ًارهاظ  میوگیم 

کمک اب  ناشلیـصحت و  ّلحم  ِهاگـشناد  هژیو  هزاجا  جح و  رفـس  نُمی  هب  دنورب ، یبد  دـیرخ  ياهلاویتسف  هب  دـنناوتیمن  يزابرـس  تمدـخ 
، متفگ هک  هنوگنامه  دـنناسریم . ناتـسبرع  دـیرخ  لاویتسف  هب  ار  دوخ  یتحار  هب  ياهعیدو ، چـیه  ندرپس  نودـب  ترایز و  جـح و  نامزاس 

. دننارذگیم نیمرحلانیب  رد  نیمرح ، رد  ندنارذگ  ياجهب  ار  دوخ  تاقوا 
(1) ْمُکِّبَر ؛...  ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحاَنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  مراد ؛ ياهراشا  تراجت  قوقح  سرد  رد  هرقب  هکرابم  هروس  هیآ 198  هب 

198 هرقب : - 1
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مه نآ  ندرک ؛ تراجت  هن  ندیبلط و  يزور  یلو  دیبلط »...  يزور  ادخ  لضف  زا  هدرک ، شاعم  بسک  جح  ماگنه  رد  امش  هک  تسین  یکاب  »

. هژیو طیارش  نآ  اب 
دورو راظتنا  رد  قایتشا  اب  اههداوناخ  دابآرهم  هاگدورف  رد  میتشگزاب ، نارهت  هب  هاـمدادرم  موس  تسیب و  هبنـشجنپ ، زور  حبـص  لاـح  ره  رد 

دندوب و هدـمآ  لابقتـسا  هب  هاگدورف  رد  مه  نم  هداوناخ  ياضعا  زا  یخرب  دوب . مرگ  یـسوبهدید  هقناعم و  هحفاصم و  رازاب  دـندوب . نارئاز 
. دندمآ لزنم  هب  ام  ندیسر  زا  سپ  هلصافالب  ای  دندوب ؛ رظتنم  لزنم  رد  زین  رگید  یهورگ 

زا زامن  ندـناوخ  اذـغ و  ندروخ  يارب  طقف  تشگزاب ، زا  سپ  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  ياهزور  نیلوا  مدرکن . يرادـیب  لّمحت  يداـیز  قیاـقد 
هناتخبـشوخ دوب و  هتفرگ  ار  متمواقم  ناوت و  هتـشابنا ، ياـهباوخ  رـسک  مدـید . ار  منازیزع  تاـظحل  ناـمه  رد  مدـمآ و  نوریب  باوختخر 

، دـننک يزوسلد  میارب  دـندادیم  هزاـجا  ناـشدوخ  هب  هک  يزیزع  ناـناوج  خـساپ  رد  یهاـگ  رفـس ، لوط  رد  دـندرکیم . مکرد  مناـیفارطا ،
ياهتصرف ًاعطق  دیتسه و  ناوج  اهامـش  دهدن . تسد  يرگید  تصرف  دیاش  دـشاب . نم  يارب  تصرف  نیرخآ  نیلوا و  نیا  دـیاش  متفگیم 

: متفگیم نانآ  هب  هتـسویپ  داد . تسد  میارب  لاس  نس و  نیا  رد  تصرف  نیا  ارچ  هک  مدروخ  ترـسح  ردقچ  دش . دـهاوخ  ناتبیـصن  يدایز 
ياهشوتهر دینک ، هدافتسا  بوخ  اهتصرف  نیا  زا  ناتتداعس ، هب  اشوخ 
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. دیوش رادروخرب  نآ  زا  ناترمع  هدنامیقاب  ياهلاس  رد  ات  دیربب  دوخ  اب 

 ... دوسألارجح و سمل  مارحلادجسم ، هب  فرشت  یبنلادجسم ، رد  روضح  متاخ ، ربمایپ  ربق  رانک  رد  روضح  عیقب ، همئا  ترایز  تسابیز  هچ 
! یناوج نینس  رد 

ار نامیاهخـساپ  میراذـگب ، ناـیم  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  ربماـیپ و  اـب  ار  دوخ  لکـشم  رگا  و  مینک ، وگوتفگ  ادـخ  اـب  رگا  يرآ ،
. تفرگ میهاوخ 

: هراب نیا  رد  هنومن  دنچ  ** 
نیا زا  هتخانـشان ، يراـمیب  نـیا  مدوـب و  هدرک  شوـمارف  رگید  ياـهزیچ  یلیخ  لـثم  ار  يراـمیب  ییوجـشناد ؛ هرمع  ِرفـس  رفــس ؛ نـیا  رد  * 

تـصرف رتمک  هک  دنایامنب  يدوجو  تساوخیم  یهاگ  دیـسر . جوا  هب  رفـس  ياههمین  رد  دوب و  هتـشارفارب  دـق  هدرک ، هدافتـسا  یهجوتیب 
. دشیم

اهراک زا  يرایسب  ناوت  هک  يايرامیب  مدوخ ؛ ِيرامیب  يافش  هلمج  زا  دوب ؛ نارامیب  همه  ياربافش  تساوخرد  متشاد ، ررکم  هکییاهاعد  زا 
نخـس ادـخ  اب  هنیمز  نیا  رد  هشیمه  زا  رتشیب  بش ، همین  ود  یکی  رد  دیـسر ؛ جوا  هب  هکم  رد  دوب . هتفرگ  نم  زا  ـالتبا ، ياـهلاس  لوط  رد  ار 

شراتفگ ضیف  زا  میدوب و  داتـسا  رـضحم  رد  هک  دـعب ، زور  مدرک . هلگ  مه  دـیاش  مدیـشکرب و  هنیـس  زا  هآ  متخیر و  یهآ  کشا و  متفگ .
هب یطبر  چیه  نودب  یلیلد و  چیه  همدقمیب و  وا  میدشیم ، دنمهرهب 
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يدح هب  تشاد ، نانم  دنوادخ  زا  یتساوخرد  ناوارف ، کشا  هلان و  هآ و  اب  يدرف  : » هک نومـضم  نیا  اب  درک . نایب  یثیدح  مالک ، هعومجم 
دیاش ات  دـندرک  تعافـش  دـندش و  هطـساو  تیدـحا  هاـگرد  رد  ناـنآ  دـمآ ، گـنت  قلُخ  ار  ناگتـشرف  هک  درک  يراز  نویـش و  تسیرگ و 

دنوادـخ دـنهراو . شیاهناغف  اهدایرف و  تسد  زا  ناینامـسآ  ناینیمز و  ات  دـیامرف . تیانع  درف ، نآ  هتـساوخ  هب  میحر ، نامحر و  دـنوادخ 
راوگرزب نآ  نابز  زا  دنوادخ ، زا  ار  دوخ  خساپ  نومضم . نیمه  هب  يزیچ  ای  مونشب » ار  درم  نیا  يادص  هک  مراد  تسود  مه  زونه  « ؛ دومرف

. مدینش
، تشاد هک  يراتفرگ  رازه  لغـش و  هچب و  نز و  اـب  وا  دـشرا . یـسانشراک  هرود  نایوجـشناد  زا  یکی  هب  دوشیم  طوبرم  ریز  هرطاـخ  *** 
اههتشذگ و زا  دوشگ . نابز  يزور  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوب . هفالک  نیگمغ و  دمآ . رفـس  هب  دش و  غالبا  یلاعت  قح  بناج  زا  شاهمانتوعد 

ایآ نم ؟ ارچ  دیـسرپیم  دوخ  زا  دوب . لصأتـسم  تسنادیمن و  رفـس  نیا  اـب  نوگمه  ار  دوخ  هتـشذگ  ياـهراتفر  تفگ . شایگدـنز  ِعضو 
. هنیمز نیا  رد  یتالاؤس  و  تسا ؟ لصاحیب  یعس  ای  دوشیم  لوبق 

بولقلاّبلقم تسا . راّتـس  تسا . راّفغ  تسا . نیمحارلامحرا  دنوادخ  هک  متفگ  مداد . شدـیون  قح  تاذ  ياهینابرهم  نایاپیب  تعـسو  هب 
رواب ار  شیاهتبحم  تسا .
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، شکب نـالطب  طـخ  تاهتـشذگرب  وگب . کـیّبل  تسا ؛ قح  توعد  هک  نادـب  دـناهدیزگرب ، بلطواد  نارازه  ناـیم  زا  ار  وت  هک  نیمه  نک .
وا زا  اهزور  زا  یکی  رد  دش . کبس  يدودح  ات  مدروآ . بل  رب  درک  مايرای  دنوادخ  هچره  باب  نیا  رد  تسا و ...  هدیشخب  ار  وت  دنوادخ 

رصع زورنامه  تسا . ییابیز  یناحور  تاسلج  هک  مدش  روآدای  و  منیبیمن ؟ ار  وت  ماکحا  هفسلف  تاسلج  زا  کیچیه  رد  ارچ  هک  مدیسرپ 
ایآ هک  مدرک  لاؤس  هاگن  نابز  اب  میدوب . هتسشن  هلـصاف  اب  هسلج  رد  نم . راتفگ  رب  تلالد  دوب  یمالک  داتـسا  تاملک  نایم  رد  مه  زاب  دمآ .

. مدینش يرآ ، داد ؛ خساپ  تراشا  نابز  نامه  اب  هک  يدینش ؟ دش ؛ يراج  داتسا  نابز  رب  هک  ار  يادخ  زا  دوخ  باوج 
. درکیم تدابع  شمارآ  اب  هدنامیقاب  ياهزور  دوب . هتفرگ  ادخ  زا  خساپ  مدید . بلقنم  رایسب  ار  وا  هسلج  نایاپ  رد 

. دینش دیهاوخ  خساپ  هک  دینک  وگوتفگ  عقاو  رد  دییوگب و  نخس  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  ادخ و  اب  هک  متفگ  *** 
هلگ دوب . همطاف  دنزرف  مالسلا ، امهیلع  یلع  نبنسح  اب  منخس  يور  مدوب و  هتسشن  عیقب  راوید  رانک  رد  هنیدم ، رد  روضح  ِبش  نیرخآ  رد 
هناخ رد  یهاگ  هک  هنوگنامه  ناشنادنزرف ، اب  یلع  همطاف و  دنیایب . مرادـید  هب  شاهناخ  رد  هک  متـشاد  راظتنا  دوب . مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا 

راظتنا مدوب . هدرک  ترایز  ار  نانآ  مدوخ 
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ياجهب همطاـف  یلع و  هناـخ  رد  هنیدـم  رد  روضح  ماـیا  رد  ار  اـهزامن  نیرتشیب  هک  متفگ  دوب . ناـشیاهتبحم  زا  هدـییاز  یلو  دوب ؛ يداـیز 

ردارب راوگرزب و  ردـپ  زا  ار  هیالگ  نیمه  مشاـب  هتـشاد  يرذـگ  مه  فجن  ـالبرک و  هب  رگا  هک  متفگیم  متـسیرگیم ، متفگیم و  مدروآ .
ارـضخ دبنگ  هب  رتمک  نیـشیپ ، ياهبش  فالخرب  بش ، نآ  رد  تشذـگ . لاح  نیمه  هب  بش  نآ  مظعا  تمـسق  تشاد . مهاوخ  تدـیهش 

، اههطرـش لـباقم  رد  دـش . کـیدزن  یهاگرحـس  حـتف  تاـظحل  مدرک . هاـگن  ملاـع  ياـهيزبس  هـمه  زا  رتزبـس  نآ  هـب  رتمـک  متــسیرگن و 
رارق لبق  ياهرحـس  هب  تبـسن  عضاوم  نیرتلآهدیا  رد  دـندرکیم . ینیـشنبقع  نانآ  میتفریم و  ولج  رتمیلیم  رتمیلیم  میدرک ، ییارآفص 

، نیملسم دجـسم  نیلوا  رد  متاخ  ربمغیپ  بارحم  ردو  دنکیم  روبع  لیئربج  باب  زا  هک  مشاب  یحتاف  نیتسخن  متـسناوتیم  زور  نآ  متفرگ .
ندـش زاب  هب  عورـش  یهلا  تلاح  نآ  اب  لیئربج  باب  تساخرب . ناذا  یتوکلم  يادـص  مناوخب . ار  هنیدـم  رد  روضح  ِبش  ياهزامن  نیرخآ 

ار مدوخ  دیاب  دش . رهاظ  مربارب  رد  دش ؛ ادیپ  اجک  زا  منادیمن  هک  یکدوک  ناهگان  مداهن . مرح  نورد  هب  ياپ  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  درک .
مداـتفا و مرح  فک  شرف  يور  رب  دـق  يادـنلباب  ناـمه . ندروخ  نیمز  ناـمه و  ندرک  لرتنک  دـنیبن . همدـص  كدوک  هک  مدرکیم  لرتنک 

مرح زا  ریهطت  يارب  دز . نوریب  میاپ  تسد و  ياج  دنچ  زا  نوخ  مدروخ و  ربمایپ  مرح  تشپ  يوکـس  هب  مکحم  ات  درک  ادـیپ  همادا  تکرح 
مدش و هدامآ  ات  مدمآ و  نوریب 
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تخد حوتفرپ  حور  ًاعطق  مدـش . بشید  هیالگ  همه  نآ  زا  هدنمرـش  دوب . هدـش  رپ  ناقاتـشم  ریاس  طسوت  هژیو  ياـههاگیاج  همه  متـشگزاب ،

!؟ ارچ دح  زا  شیب  رارصا  هک  ردپ ، طسوت  دوب  یهیبنت  نیا  حبص ، زورما  مدوب و  هدرزآ  ار  ربمایپ 
هاگـشناد نالوؤسم  زا  رّکـشت  ناونعهب  هفیظو ، يافیا  ناونع  هب  دش . يرپس  اهدـیدزاب  دـید و  هب  مه  يزور  دـنچ  متـشگزاب ، روشک  هب  *** 

هنیدم و رد  ّهلد »  » لته هکم و  ي  ازالپ » تیاه   » لته رد  نکاس  ِیناریا  نارالاسناوراک  ترایز و  جح و  نامزاس  نالوؤسم  متمدـخ و  ّلحم 
هاگشناد هب  ادتبا  ياهمان  تفای ؛ نایاپ  تفرگ و  لکـش  رفـس  نیا  نانآ  تمه  اب  هک  ینازیزع  ریاس  هرامش 17513 و  ناوراک  مرتحم  لوؤسم 

. تشاد يداهنشیپ  مه  دوب و  رّکشت  مه  هک  ترایز  جح و  نامزاس  هب  هباشم  شیب  مک و  ياهمان  سپس  متشون و  متمدخ  ّلحم 
رتفد نالوؤسم  ینعی  ییوجشناد » هرمع  شیامه   » يرازگرب نالوؤسم  هب  ار  روکذم  ياهداهنـشیپ  هعومجم ، نیارد  ثحابم  نیرخآ  ناونعهب 

ناتـسبات 1377 ییوجـشناد  هرمع  زا  لصاح  براجت  ساسا  رب  روکذـم  داهنـشیپ  مدرک . میدـقت  زین  نارهت  هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم 
: نابلطواد باختنا  هویش  دوبهب  مدید و  هک  ییاهدوبمک  تسا و 

نیا دیاب  حرط ، ِعورـش  ِلاس  نیلوا  رد  دریگ . تروص  لاس ، نامه  هن  دـعب و  لاس  ِییوجـشناد  هرمع  يارب  هّیلوا  مان  تبث  لاس ، ره  راهب  رد  - 
یهورگ داد . ماجنا  لاس  ود  يارب  ار  مان  تبث 
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. دوب دهاوخ  همانرب  عورش  نیا  دعب و  لاس  ناتسبات  يارب  یهورگ  لاس و  نامه  ناتسبات  يارب 

رازگرب لیصحت  ّلحم  ياههاگشناد  ای  اههدکشناد  رد  ماکحا  لامعا و  هفسلف  ياهسالک  هتفه  همه  لاسما ، ناتسبات  اًلثم  ناتسبات ؛ لوا  زا  - 
يارب مه  نآرق  تئارق  شزوـمآ  اـهسالک  نیا  رد  تفاـی . دـنهاوخ  روـضح  اـهسالک  نیا  رد  ًاـمتح  قاتـشم ، قشاـع و  نایوجـشناد  دوـش .
تئارق ياهراون  دوش . حالـصا  دـنراد ؛ مزال  هک  نانآ  ياهزامن  تئارق  لاس  کی  یط  اهسالک و  نیا  رد  دوش . هئارا  دـنراد ، مزال  هکناـنآ 

. دریگ رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  حیحص  نآرق 
. دننکیم نیمأت  مهارف و  ار  اههنیزه  لاسکی  نیا  یط  رد  دنرادن ؛ ار  هنیزه  ياجکی  تخادرپ  ناوت  هک  ینایوجشناد  - 

. دوشیم هتفرگارف  مزال  هیعدا  - 
مهارف ییاهن  باختنا  هب  تبـسن  مزال  تخانـش  ات  تسا  تصرف  لاسکی  عقاو  رد  ددرگیم و  يروآدای  بحتـسم  لامعا  بجاو و  لامعا  - 

. ددرگ
تاسلج نیا  رد  روضح  تصرف  مه  روشک  نیمه  رد  اهدمآرد  بسک  دنرادن . ار  بترم  ِتاسلج  نیا  رد  روضح  تصرف  اهبلطتصرف ، - 

. درک دهاوخن  مهارف  ار 
 ... و اهنیرتهتخوسلد ، اهنیرتقشاع ، اهنیرتهتسیاش ، اهنیرتهب ، دعب ، لاس  ناتسبات  عورش  رد  - 

هدرکلیصحت رشق  ناگدنیامن  هورگ  نیا  دنوشیم . باختنا 
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. دنشاب صخاش  رظن  ره  زا  دیاب  دنروشک .

نآ اـب  ادـخ ، هناـخ  درگادرگ  رد  دنـسریم و  هار  زا  اـهناوراک  اـب  ناـنآ  زا  یهورگ  یبش  همین  ره  رد  هک  ینیبیم  ار  یناریا  ناـنز  یتـقو  - 
مـسجم هدـننیب  رظن  رد  ار  نیقلاخلانسحا  هَّللاكرابت  دـنزادرپیم و  فاوط  هب  یهلا  ناگتـشرف  نوچمه  ناشبترم ، زیمت و  دیفـس و  ياـپارس 

نیا رد  هک  ینیبیم  زاب  و  دنباییم و ...  روضح  هعنقم ، یکـشم و  رداچ  اب  هنیدـم  ياههچوک  رد  ای  اهرازاب  رد  نآ ، يادرف  رد  دـنزاسیم و 
دنچ مه  زاب  یهدیم  هناردـپ  يرّکذـت  یتقو  و  تسا ، نوریب  ناشیاهوم  زا  یمین  مه  زاـب  هعنقم  یکـشم و  رداـچ  ریز  زا  یهلا ، نما  نیمزرس 

وت شاب . تروشک  رکف  هب  یتسین  تتبقاع  دوخ و  رکف  هب  رگا  وت  میوجـشناد ! رتخد  هکینک : رارکت  ار  ترکذت  يوشیم  روبجم  دـعب  هقیقد 
شاب و تروشک  رکف  هب  لقا  ال  یناریا ، روشک  زا  ناملـسم  رتخد  کی  هک  ینزیم  داد  رود  زا  ساـبل ، نیا  اـب  یتسه و  ناریا  داـمن  لـبمَس و 

. نک ظفح  ار  تنهیم  يوربآ 
نواعم ای  ناوراک و  ریدـم  هب  نانیا  تیلوؤسم  هک  دـنکیمن  تیافکو  تفرگیم  تروص  حلـصا  باختنا  دـیاب  هک  یتفایمن  رکف  نیا  هب  اـیآ 

؟ دوش هدرپس  يو 
نودـب ارچ  دـنراد ، روضح  ییوجـشناد  هرمع  ناوراـک  رد  هک  هاگـشناد ، یملع  تأـیه  ياـضعا  نادـنمراک و  هک  یـسرپیمن  دوـخ  زا  اـیآ 

هب طقف  روشک ، يوجشناد  رتخد  رسپ و  همه  نیا  تیلوؤسم  نانآ ، ندوب  اب  ارچ  دناهدمآ و  تیلوؤسم 
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؟ تسا هدش  هدرپس  رالاسناوراک 

دروم رد  هدـش  ذـخا  تامیمـصت  نیرتهب  زا  یکی  دراذـگیم - رـستشپ  ار  یپایپ  لاس  نیمراهچ  هک  هماـنرب - نیا  هک  درک  راـکنا  دوشیمن 
هب قشع  نودب  هکنانآ  يارب  یتح  تسا ، ناناوج  رد  تادابع  هدـننکتیوقت  زاسهنیمز و  جـح  هک  دـش  رکنم  ناوتیمن  تسا و  نایوجـشناد 

. دناهدمآ رفس  نیا 
نیا یط  رد  درک و  مهارف  ار  اههنیمز  ناریا  رد  شیپ  لاسکی  زا  ناوتیم  یتقو  یلو  ددرگیمن ، زاـب  رفـس  نیا  زا  یلاـختسد  یـسک  هچرگ 
نیا هک  هتبلا  دص  دوش و  لمع  قیرط  نیا  هب  تسین  رتهب  دـشاب ، هدـننکتیبثت  هنیدـم  هکم و  رد  روضح  ات  تخادرپ ، نآ  تیوقت  هب  لاسکی 

. دنشاب مه  رود  راب  کی  هامکی  ره  نایناوراک  هک  دوش  ذاختا  یبیترت  دیاب  زین  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  ینعی  دراد ؛ زاین  رارمتسا  هب  تیبثت 
نیمه ات  راب ، کی  هام  ره  هداد و  همادا  نانچمه  ار  دوخ  تاسلج  هک  هکم ، هنیدم و  رد  ماکحا  هفسلف  هسلج  ياضعا  ام و  ناتـسود  نوچمه 

. مشکیم شوغآ  رد  ار  اـههچب  مباـییم ، روضح  تصرف  هک  هسلجره  رد  میوشیم و  عـمج  مه  درگ  مسیوـنیم ؛ ار  روطـس  نیا  هک  ناـمز 
شوگ اشع  برغم و  ناذا  هب  اهنآ  رانک  رد  یتقو  دنراد . ار  هکم  هنیدـم و  شوخ  يوب  هک  میوگیم  اهنآ  هب  میوبیم ، مسوبیم و  ار  نانآ 

اب یتقو  دوشیم . يراج  میاههنوگ  رب  کشا  هکم  هنیدم و  ياشع  برغم و  ياهناذا  دای  هب  مهدیم ،
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. میاهداتسیا زامن  هب  هکم  ای  هنیدم  رد  ییوگ  میوشیم ، دوخیب  دوخ  زا  میناوخیم ، ار  اشع  برغم و  تعامج  زامن  رگیدکی 

. دهاوخیم رارمتسا  يریگدای  تیبثت  يرآ ،
. تسا ییوجشناد  هرمع  يارب  یتفایرد  هوجو  دراد ، ندرک  وگزاب  ترورض  ماهتشونن و  هتفگشیپ  ياههمان  رد  هک  رگید  ياهتکن  - 

نانآ نایم  رد  مه  يدایز  نایانـشآ  میتشاد و  دروخرب  روشک  ياههاگـشناد  ریاس  نایوجـشناد  یهاگـشناد و  ناراکمه  اب  هنیدـم ، هکم و  رد 
رد هک  یفلتخم  ياـههورگ  زا  بلطم ، نیا  زا  ناـنیمطا  يارب  اذـل  دراد ، تواـفت  اـهخرن  هک  مدوـب  هدینـش  نوـچ  میدزیم . یپـگ  هک  دـندوب 

ترایز هکم  هنیدم و  رد  ار  نانآ  هامدادرم ، مود  تسیب و  ات  مشـش  لصاف  ّدح  دندوب و  هدرک  تکرـش  ییوجـشناد  هرمع  رد  ناتسبات 1377 
رد هک  تشاد  ناعذا  دـیاب  دـندوب . هدرک  تخادرپ  ناـموت  رازه  ات 240  زا 190  مدرک . لاؤس  رفـس  تباـب  ِیتـخادرپ  هنیزه  دروم  رد  مدرک ،

یلو رّکـشت ، هیام  دوب و  يراختفا  دوخ  هک  دوب  هدرک  هراجا  ترایز  جح و  نامزاس  ار  لته  دنچ  دوجوم ، ياهلته  نیرتهب  زا  هنیدـم  هکم و 
باسحهب اهناوراک  ياضعا  طسوت  یتخادرپ  غلابم  توافت  لماع  ار  اهتوافت  نیا  دوشب  اـت  دوبن  كرد  لـباق  رگیدـکی  اـب  اـهلته  تواـفت 

. دوش تفایرد  هزادنا  کی  هب  نایوجشناد  همه  زا  هک  دشاب  نآ  رتهب  دیاش  دروآ .
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یقاتشم لاحلافصو  تفگ  دیاشن  رتفد  دص  هب  تسا  یقاب  نانچمه  تیاکح  رتفد  نیا  دمآ  نایاپ  هب 

. درادن یمامت  زگره  دوبعم  قوشعم و  ترایز  رتفد  همه ، نیا  اب 
صولخ یهاگآ و  اب  ار  لامعا  هک  ددرگ  مبیـصن  سناـش  نیا  هلاـسهمه  هک  وزرآ  نیا  رد  مناـسریم . ناـیاپ  هب  ار  بلطم  یلو  تسا  تخس 

. مراد رکشت  ساپس و  نالوؤسم  ِیگمه  زا  مناسر . ماجنا  هب  رتشیب 
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ادخ هب  دوخ  زا  ترجه 

رفس زا  لبق 

مزج گرزب  يرفـس  يارب  ار  وت  مزع  ییـالط  یتـصرف  تسا ، یناوـج  توارط و  تسم  تدوـجو  رـسارس  هک  یگدـنز  باـن  ياـههظحل  رد 
ییادن دربیم . الاب  نایـسدق  ملاع  يوسارف  ات  ار  تدوجو  قامعا  رادید  قوش  روش و  دچیپیم و  تناج  شوگ  رد  لیحرلا »  » گناب دنکیم .

. تسا کیدزن  رادید  هدعو  تسود  ترضح  هدناوخزاب  يا  دناوخیم : ارف  شیوخ  يوس  هب  ار  وت  ینامسآ 
دناشفایم و دیدرت  رذب  تلد  رد  دنکیم ، تسـس  ار  وت  هچ  ره  زا  ار  دوخ  ینک . هدامآ  ار  دوخ  هشوت  داز و  دیاب  يراد  رفـس  دصق  هک  لاح 

. نک كاپ  درادیم  زاب  ادخ  زا  ار  وت  هچ  ره 
ياهدبعم تورث و  ياههنیجنگ  تردـق ، ياهرـصق  زا  زیرب . رود  ار  اهيدـیلپ  تاقّلعت و  یـشاب . وا  هدنتـسرپ  ياهتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  هک  يا 

. نک رارف  ندیلاب  دوخ  هب  ندوب و  دوخ  رکف  هب  ندوب و  نم  زا  زیرگب . ّتلذ  رارض و 

رفس زاغآ 

ییایند زا  ندیچوک  ادخ و  هب  دوخ  زا  ترجه  ینعی  جح ،
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تـسود هاگراب  هب  یهار  قلخ  قوقح  هب  نارگزواجت  هک  ارچ  ینک ؛ كاپ  ادخ  قلخ  اب  ار  شیوخ  باسح  دیاب  دراد . ّقلعت  يوب  گنر و  هک 

ینکیم و روبع  اهوزرآ  لایما و  نیطالس  ورملق  زا  دننکیم . هقردب  ترسح  کشا و  اب  ار  وت  نانآ  يراپـسیم و  ادخ  هب  ار  همه  دنباییمن ،
. يزاس هدامآ  روضح  يارب  ار  دوخ  ات  يوریم  يراذگیم ، مدق  کئالم  نیمزرس  هب 

هنیدم

. تبرغ رهش  هنیدم  تمظع و  رهش  هّکم  ینکن . ترایز  ار  هنیدم  ینک و  جح  دصق  دوشیم  رگم  يوشیم ، هنیدم  رهش  دراو  رفس  يادتبا  رد 
يدازآ و نامیا و  رون  یحو ، تیادـه و  رون  رهـش  نیا  زا  ینامز  هدروخ ، هرگ  مالـسا  اب  هنیدـم  مان  ربماـیپ ، رهـش  هنیدـم  ادـخ و  رهـش  هّکم 

یناشفارون تلد  رد  ارـضخ  دـبنگ  ینارون و  دیفـس و  ياههتـسدلگ  داد . ماـن  رییغت  یبنلا  ۀـنیدم  هب  برثی  دـیبات و  اـیند  رـساترس  هب  تلادـع 
رهش هنیدم  نیریش ، خلت و  ياههرطاخ  رهـش  هنیدم  دهدیم . تشهب  يوب  شیاج  ياج  هک  يرهـش  ربمایپ ، رهـش  تسا . هنیدم  اجنیا  دنکیم ،

یبنلادجـسم ات  ابق  دجـسم  زا  ار  ادخ  لوسر  مدـقم  رورغ ، يداش و  زا  تسمرـس  يزور  هنیدـم  بیرغ ! تمایق  مایق  ات  دـیاش  تسا و  یبیجع 
رطع اب  تلد  راذـگب  نکم . روبع  شیاههچوک  زا  باتـش  اب  تسا . هدـیزرل  راوید  رد و  نایم  رد  شزیزع  هلان  اب  رگید  يزور  هتفرگ و  نشج 

. دیآ رد  زاورپ  هب  شهوکش  رپ  نامسآ  رد  تحور  دوش و  هدنز  هنیدم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  ترایز 

هک ارچ  يوشیم ؛ کیدزن  یبوبر  هاگرد  بّرقم  نیمز و  يور  ناسنا  نیرتفیرش  سّدقم  تحاس  هب  مالـس  اب  سپ  تسا  مالـس  هطبار  دیلک 
«. ْكْالفألا ُْتقَلَخ  اَمل  ْكالَْول  . » وا لالج  ّزع و  رطاخ  هب  رگم  هدشن  قلخ  نیمز  نامسآ و 

. شناگدنب رب  وا  تمارک  ناراب  يا  ادخ و  تمحر  ناشوج  يایرد  يا  نیلسرملا ، دّیس  يا  وت  رب  مالس 
. تنامدود وت و  رب  مالس  اهیبوخ . مامت  هدیکچ  يا  وت  رب  مالس 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز 

زا ياهّکت  بارحم  ربنم و  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رازم  رانک  ینانآ . زا  زین  وت  دـنراد و  هدـشمگ  دـنیآیم  هنیدـم  هب  هک  نانآ 
نآ یتّذل  هچ  اب  یتفایم و  اسک  فیرش  ثیدح  دای  هب  اج  نامه  رادرب . اعد  هب  تسد  هد و  رـس  ياهلان  زیرب . یکـشا  اج  نامه  تسا . تشهب 

همزمز رد  تبلق  يونـشیم ، راوید  رد و  نایم  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  زیگنانزح  يادـص  هودـنا ، اب  هتخیمآ  بّرقت  زا  یتذـل  یناوخیم ، ار 
هدیدرگ نوفدم  هارمگ  مدرم  يدرخبان  همجه  رد  هالْوَم »...  ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم   » يادن ییوگ  دزیریم . ورف  مالسلا  هیلع  یلع  تبرغ 

ناهنپ گنرین  هعدخ و  زا  ياهدرپ  رد  ار  نیلقث  فرش  تّزع و  دندرک و  هراظن  ار  دیشروخ  بورغ  هک  لدزب  ناتـسرپایند  نآ  دنیاجک  تسا .
. دندومن
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم 

لیئربج باب  يوریم . ورف  شتارطاخ  قامعا  رد  ینیبیم و  يوشیم ، رفسمه  خیرات  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هشوگ  هشوگ  رد 
هدوب زین  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  ِرد  نامه  اجنیا  تسا . هدوب  یحو  نیما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تاقالم  ّلحم  هک  ییاج  نامه 

: دومرفیم نآ  لباقم  رد  نیلسرملا  دیس  هک  تسا 
ْنَِمل ٌبْرَح  اـَنأ  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ُُهتاـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  »

(1) ُْمتَْملاس .» ْنَِمل  ٌْملِس  َو  ُْمْتبَراح 
دورو صوصخم  هک  يرد  ءاسنلا ، باب  روط  نیمه  دجـسم و  هب  ترـضح  نآ  دورو  ناـکم  یبنلا  باـب  یهلا ، تمحر  رادومن  همحرلا  باـب 

. تسا هدوب  دجسم  هب  ناوناب 
. دشخبیم وس  تمس و  تلاسر  روش  رپ  تارطاخ  هب  ار  تلد  نیّرز ، ياههیاپ  يرمرم و  ياهنوتس  اب  یبنلادجسم 

اهتمادـن و اهتلاجخ و  روصق و  زا  یکـشا  هرطق  نتخیر  يارب  نآ  زا  رتهب  ییاج  هچ  تسب ، نآ  هب  ار  دوخ  هبابل  وبا  هک  ییاج  هبوت ، نوتس 
. یبوبر سدقا  تاذ  زا  نتساوخ  ششخب 

. داتسیایم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  زا  ینابهاگن  هب  مالسا ، نوتس  نیرتراوتسا  مالسلا ، هیلع  یلع  نامگیب  هک  ییاج  سرح ، نوتس 
اب تسشنیم و  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاج  دوفو ، نوتس 

 ... ریهطتلا ۀیآ  باب 5 ، ص 213  ج 35 ، راونألاراحب ، - 1
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. تشادیم هضرع  ناشیا  رب  ار  شتلاسر  درکیم و  رادید  لیابق  نارس 

. تخادرپیم فاکتعا  تدابع و  هب  امرخ  تخرد  ياههخاش  زا  یتخت  رب  ادخ  حلاص  دبع  هک  ییاج  ریرس ، نوتس 
. دنداتسیا زامن  هب  نآ  رانک  رد  دندیچوک و  دوخ  راید  رهش و  زا  ادخ  صلخم  ناگدنب  هک  ینوتس  نیرجاهم  نوتس 

عیقب ناتسربق 

، یبتجم نسح  ماما  ماما - راهچ  نفدم  عیقب  ناقـشاع . نافراع و  مامت  يارب  سدـقم  يداو  تشهب . همه  نیمز و  بلق  یـسریم . عیقب  هب  سپ 
. نوزحم هایـس و  تسا  یگنـس  ینیبیم  كاخ  رب  هک  یناشن  اهنت  و  تسا . مالـسلا - مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  داّجـس ، ماما 

ماما ناورهن ، نیّفص و  گنج  رد  ردپ  ياناوت  يوزاب  تشهب ، ناناوج  رورس  هنیدم ، مومسم  مولظم و  بیرغ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
رد ار  هدش  رپرپ  ياهلگ  همه  غاد  هدمآ و  هنیدم  هب  هک  يروآیم  دای  هب  ار  وا  ریوصت  غاد ، زا  رپ  ياهنیس  رادبت و  ینت  مالـسلا  هیلع  داّجس 

اوشیپ و ود  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  ماما  دنکیم . یهارمه  هآ  کشا و  اب  ار  شلد  ياههزادگ  شتآ و  وا  نخس  دراد ، هنیس 
دنهدیم تمرح  ار  شرازم  گرم ، زا  سپ  يدنمـشناد  رورنه و  ره  تامدخ  ساپ  هب  ایند  هشوگ  ره  رد  هک  دنکـشیم  ار  تبلق  نید ، رـشان 

هنابش ياههلان  یناوتیم  زونه  يوش . کیدزن  ناشنابیاسیب  بیرغ و  رازم  هب  یناوتیمن  یمدق  یّتح  اجنیا  وت  اّما 
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( هجرف یلاعت  هَّللالّجع   ) يدـهم اجنیا  اریز  يوشهلان . مه  ـالبرک  ياّقـس  رداـم  نینبلاّما  اـب  یناوتیم  مه  زونه  يونـشب . ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

. ییرگیم ادخ  لوسر  ترتع  تیمولظم  رب  هناقشاع  هیاریپیب و  وت  تسا و 

هنیدم اب  عادو 

. یتخیر کشا  ناشیارب  يراد و  ناشتسود  هک  ینانآ  همه  اب  ینک . عادو  هنیدم  اب  دیاب  دراد . نتفر  گنهآ  ناوراک 
. ربمایپ رطع  رپ  نیمز  يا  تیمولظم ، تبرغ و  رهش  يا 

؟ دراد کشا  زا  ریغ  یفیصوت  رگم  هنیدم  اب  عادو  ظفاح . ادخ  ارضخ ، دبنگ  يا  کیرات و  شوماخ و  فقسیب و  عیقب  يا 
مدرک هیرگ  راد  بت  یهاگن  اب  شوماخ  مدرک  هیرگ  رایسب  شقارف  زا  نم  بشید 

مدرک هیرگ  راب  دص  شیور  دای  هب  هگناو  ار  شاییادج  غاد  مدرک  هناهب  لوا 
مدرک هیرگ  رابمغ  یتوکس  رد  يور  ناز  دوارتیم  کشا  زا  هژاو  رازه  یهاگ 

( هرجش دجسم   ) تاقیم رد  روضح 

. يراذـگب اجنیا  رد  دـیاب  ار  تتاقّلعت  همه  تسا . روضح  زاغآ  تاقیم  تسا . تاـقیم  رد  روضح  هظحل  نونکا  يدـمآ . شوخ  هفیَلُحلاوذ  هب 
ار هچنآ  ره  نک . ریهطت  ار  تناج  لسغ  اب  تسا . مارحا  میرح  هب  دورو  ياههزاورد  زا  یکی  اجنیا 
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ساسحا ار  شیوخ  مدع  هک  وش  يدوجو  ياهدمآ . داعیم  هب  هک  شاب  یـسک  هن  ياهدمآ  تاقیم  هب  هک  وش  یـسخ  راذگاو . ياهتـسب  لد  هک 

: ناوخب شوپب و  یگدنب  تعاط و  هماج  روآ و  نوریب  ار  هانگ  سابل  زیرب . رود  تسا  یناسفن  لایما  رهظم  هک  ار  سابل  هچ  ره  دنکیم .
«. ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  ال  ْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمِْعنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ  ْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، »

نیبب ندش . میلـست  وا  رباربرد  نداد و  تبثم  خساپ  دنوادخ  هب  ینعی  کیّبل  میوگیم . خساپ  نینچ  ار  وت  نونکا  ار و  تتوعد  مدینـش  ایادخ !
همه زا  ياهدوشگ و  دنوادخ  تعاط  هب  اهنت  ار  تنابز  تقیقح ، هب  ایآ  ياهتـسد ؟ مادک  زا  شیدـنیب  لاح  یمالکمه . هک  اب  ییوگیم و  هچ 

«. کیَدْعَس َو ال  َکیََّبل  ال   » دمآ دهاوخ  ادن  دشابن  نینچ  رگا  هک  ياهتسبورف  ناهانگ 
هقرفت و هیام  هچنآ  ره  زا  دـیاب  یهلا  مرح  هب  ندیـسر  يارب  يوش . رای  ِمرح  مرْحَم  ات  ینک  تیاعر  ار  مارحا  تامّرحم  دـیاب  یمِرُحم ، کـنیا 

. يزیهرپب تسا  ینامگدب 
. ییوگن نخس  نارگید  اب  بدا  زج  هب  یهدن و  روتسد  سک  چیه  هب  ینکن . لادج  هرجاشم و  ینابز ، دب  تنارفسمه  اب 

. دربیمن نایم  زا  ار  یلاعت  يراب  عنص  راثآ  تسادخ  قشاع  هک  ره  هک  ارچ  ینکنرب ؛ ياهتوب  ای  تخرد  مرح  رد 
. يوش هدنز  هرابود  ات  يدناریم  تاقیم  رد  ار  ندوب  نم  اریز  ینک ؛ رکف  دوخ  هب  دتفا و  تدوخ  هب  تمشچ  ات  نکن  هاگن  هنیآ  رد 

زور دای  هب  يوریمن ، هیاس  ریز  یناشوپیمن و  رس 

هنیدم اب  www.Ghaemiyeh.comعادو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :
. درادن دوجو  یهلا  تمحر  زج  هب  ینابیاس  هک  رشحم  ِگرزب 

. تسا شمارآ  مالس و  ّلحم  رای ، مرح  هک  نکيرود  حالس  لمحزا 
. نک يراددوخ  شیوخ  ندب  ندرک  مخز  ندناراخ و  ناروناج و  رازآ  تیذا و  زا 

. ینک مامشتسا  ار  یهلا  رطع  ات  نک  يرود  يویند  رطع  زا 
. يارایب نامیا  اوقت و  بیز  هب  ار  دوخ  نک و  يرود  رویز  تنیز و  لّمجت و  زا  دوخ  ندرک  شومارف  يارب 

هّکم

هب هظحل  ار  وا  روضح  نزو  رتناساره . سفن  ره  رتهتفیـش و  مدـق  ره  ییوگیم . کیّبل  قشاع ، هتفیـش و  يدرونیم ، رد  ار  راظتنا  ياههّداج 
زرم نیا  زا  یجنگیمن . تدوـخ  رد  يوـشیم . زیربـل  هک  ینکیم  ساـسحا  يونـشیم و  ار  تبلق  يادـص  ینکیم . سح  رتنیگنـس  هظحل 

، ادـخ مرح  رد  روضح ، رد  یتوکـس  يدیـسر . هک  ینعی  دوشیم ؛ شوماخ  کـیّبل  روش  رپ  يادـص  ناـهگان  یمرح ، رد  لاـح  يرذـگیم ،
. قشع هشیدنا و  توکس ،

. بیاجع زا  رپ  ینیمزرس  دچیپیم . تناج  شوگ  رد  دیحوت  نینط  هدیتفت . ياههوک  نایم  رد  يرهش  یسریم ، هّکم  هب 
. نیمز يور  رب  نامسآ  زا  ياهّکت 

؟ تساجک اجنیا  ياهداتسیا . هبعک  ربارب  رد  یمارحلادجسم و  هناتسآ  رد  الاح  تسا ؛ مارحلا  دجسم  اجنیا  و 
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؟ ياهدمآ هبذاج  مادک  هب  اجنیا  اّما  ياهدرک  سمل  ار  رویز  بیز و  ياهدید . ار  هوکش  اب  دباعم  اهرصق و  ياهدمآ ؟ اجک  هب 

اهر ار  هبعک  تساسحا  ناهگان  ياهدمآ . وا  غارـس  هب  وت  زورما  يدازآ ، دهم  دیحوت و  ناشن  دوجو ، روحم  قیتع ، تیب  تسادخ ، هناخ  هبعک 
ٍْتَیب َلَّوَأ  َّنِإ  يروآ . تسد  هب  یناوتیمن  وهایه  رپ  يایند  رد  زگره  هک  هچنآ  ینکیم ، سح  ار  تیدـبا  دـیاشگیمرپ . اـضف  رد  دـنکیم و 

(1). َنیَِملاَْعِلل ًيدُهَو  ًاکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو 
. یگدنب صولخ و  هراصع  تمایق و  نازیم  هبعک ، دنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  دزادنایم . دوخ  دولوم  اهنت  دای  هب  ار  وت  هبعک 

هب ات  يورب  و  يدـنویپب ، میظع  دور  نیا  هب  دـیاب  زین  وت  دـننکیم و  فاوط  نآ  درگرب  یملاع  هک  تسین  ندـش  لخاد  نوکـس و  ّلـحم  هبعک 
زا هک  یماگنه  تسا . یبوبر  نامـسآ  زا  ياهّکت  ياهداتـسیا  نآ  رب  هک  ینیمزو  یتکرح  رد  ادخ  شرع  نوماریپ  تقیقح  رد  وت  یـسرب . ایرد 

كاخ هب  ار  تیناشیپ  دروآیم و  یگدنب  دنب  هب  ار  ترـس  دیحوت  تمظع  یباییم . دوجو  ملاع  رد  ياهّرذ  ار  دوخ  يوشیم ، جراخ  فاوط 
. دیاسیم تیدوبع 

میهاربا ماقم 

، نکش دورمن  نکش ، تب  میهاربا  یهنیم ؛ میهاربا  ياپ  ياج  رب  اپ  ناکم  نیا  رد  یناوخب . زامن  دیاب  فاوط  زا  دعب 
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میهاربا دننام  هک  دنزیم  بیهن  وت  هب  ییادن  تسا . یناسفن  لایما  نیطایـش و  دیق  زا  یگدازآ  یگدنب و  زامن  زامن ، نیا  يدازآ . هناخ  رامعم 

. نک یگدنز  راومیهاربا  شاب و  دازآ 

هورم افص و  یعس 

طوش دادـعت  هب  طوش ، تفه  يوریم . هورم  هوک  ياپ  ات  يوشیم و  ریزارـس  افـص  يادـنلب  زا  ینکیم . یعـس  ِگنهآ  فاوط ، زامن  زادـعب 
ِِرئاَعَش ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ  ثبع ؛ هدوهیب و  هن  اّما  نک . یعس  قشع ، رب  هدرک  هیکت  يا  میقتسم . یّطخ  رب  هکلب  راوهریاد  هناّما  فاوط ، ياه 

(1) ٌمِیلَع . ٌرِکاَش  َهَّللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَو  اَمِِهب  َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاَنُج  اَلَف  َرَمَتْعا  َْوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا 
رمع نامز  زیرب . رود  ار  يدیما  ان  یتسیان . یشوکب و  دیاب  شیوخ  یعـس  رد  نونکا  وت  تسا و  یگدنز  یگـشیمه  تیاکح  بارـس  یعس و 

. یشابن هدنمرش  ادرف  ات  نک  هلوره  شوکب ، تسا . بیرغ  يراید  رفاسم  ناباتش ، یتکرح  رد  وت ،

ریصقت

رود دوخ  زا  دیاب  هک  ار  هچنآ  نک . كرت  ار  یعـس  هورم  زا  وش و  دازآ  شوپب . یگدـنز  هماج  نک . ریـصقت  یعـس ، طوش  نیمتفه  نایاپ  رد 
. نِکب ار  اههقلع  زیرب ، رود  هورم  هوک  ياپ  رد  ینک 
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نآ زامن  ءاسن و  فاوط 

. دریذپیم نایاپ  وت  هرمع  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  نآ ، زامن  اسن و  فاوط  زا  سپ  يزادرپیم و  نآ  زامن  فاوط و  هب  رگید  راب  یعس ، زا  دعب 

تافرع

. همزمز تسا و  هشیدنا  تمدق  ره  اّما  فوقو ، يارب  هن  ياهدمآ ، رادید  يارب  تافرع  انم و  گرزب  نیمزرس  رد 
نیمزرس تافرع  ندیـسر . ادخ  هب  نتخانـش و  ار  دوخ  یهلا ، سدقا  تاذ  هب  ندش  فراع  ینعی  تافرع  تسا . رون  قشع و  نیمزرـس  تافرع 

يونـشیم ار  ییادـص  يوـشیم ، کـیدزن  ادـخ  هب  هظحل  هب  هظحل  يوریم ، ـالاب  همحرلا  لـبج  زا  هک  یناـمز  تـسا . نتـسناد  نتخوـمآ و 
(1) ْمَُکل .» ْبِجَتْسأ  ینوعْدا  »

يادـنلب رد  دوـشیم . لـصّتم  نامـسآ  زا  ياهـطقن  هـب  هـک  تـشهب  زا  ياهشوـگ  يوـشیم . اوآمـه  مالـسلا  هـیلع  ادهـشلادّیساب  تاـفرع  رد 
ریسم رد  هک  ییاهاپ  دنتفر . دندمآ و  هک  یتاظحل  زا  غیرد  دزیمآیم . رد  هودنارپ  یترـسح  اب  شیوخ  تسد  زا  ياهدنامرد  هلان  همحرلالبج 

هک یتاظحل  زا  سوسفا  دص  سوسفا و  هدیدرگ ، هایس  تیـصعم  تّدش  زا  هک  یبلق  دندینـشن و  ار  ّقح  نامرف  هک  ییاهشوگ  دندیزرل ، ّقح 
نیا زا  ییاهر  يارب  دزیخیمرب و  تناج  ياضف  رد  هودنا  مغ و  زا  ینافوط  کنیا  دنتشذگ و  لطاب 
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. زاس هّزنم  یکاپان  زا  ار  ماهدولآ  سفن  نادرگ و  نشور  ار  مریمض  ایادخ ! ینیشنیم ؛ ادخ  هب  ور  هاکناج  جنر 

رعشم

ناطیش اب  دربن  هب  ات  دننکیم  حّلسم  ار  دوخ  هدرک ، عمج  هزیرگنس  رعشم  رد  شوپ  دیفـس  نایجاح  روعـش . ّلحم  تسا ، مارحلارعـشم  اجنیا 
تولخ ادخ  اب  شوپب و  گرم  هماج  حّلـسم ، فراع  يا  دنکیم . نیرمت  ار  تداهـش  نامیا و  یناملـسم ، سرد  رعـشم  رد  یجاح  دـنزیخرب .

. رغصا داهج  سپس  ربکا و  داهج  لّوا  رهاظ . توغاط  سپس  نطاب و  توغاط  لوا  نوریب . اب  دربن  سپس  نورد و  اب  هزرابم  لّوا  نک .

انم

انم رد  کنیا  و  كاردا ، روعش و  رعشم  رد  تخانـش ، تفرعم و  تافرع  رد  مارحا ، تاقیم  رد  هَّللا ، یلا  كولـس  زا  هلحرم  نیرخآ  ینعی  انم ،
دیاب وت  اّما  دبیرفب . ار  وت  هدروخ  مسق  وا  ینک . رود  ار  دوخ  دیلپ  نمشد  دیاب  يربب  هاگنابرق  هب  ار  لیعامـسا  هکنآ  زا  لبق  میهاربا ، يا  راثیا .

. ینک شدرط 
زا روبع  قادصم  هب  هزیرگنس  تفه  نک . یمر  ار  ناطیش  سیدنت  تردق ، تورث ، توهش ، مشخ ، انم . رد  یّتح  دناهدیـشک  فص  اه  ناطیش 

. ناحتما نیا  زا  زوریپ  میهاربا  رتمکحم و  رتراوتسا و  دنزیم  گنس  هک  راب  ره  راب . ود  هن  راب و  کی  هن  ناسنا ، یناسفن  هلحرم  تفه 
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هاگنابرق

. یسریم راثیا  زا  هبترم  نیرخآ  هب  تارمج  یمر  زا  سپ 
. ادـخ هب  هدـنب  هیدـه  نداهن . صالخا  قبط  رد  ار  ناج  ینعی  نتفرگ . رارق  یهلا  ناـحتما  نیرخآ  ماـقم  رد  ینعی  یناـبرق ؛ ناـج . زا  نتـشذگ 

. یتفایم سدقم  عافد  هوکشرپ  ياههظحل  دای  هب  یقیاقد  يارب  ندومن . شهاگرد  میدقت  ار  دوخ  یتسه 
مامت رب  ادـخ  مالـس  هک  دـندومن  رای  میرح  مرحم  میدـقت  صالخا ، قبط  رد  ار  شیوخ  ناج  ههبج ، هاـگنابرق  رد  ادـخ  قشاـع  هک  یناـناوج 

. نادیهش

عادو فاوط 

تمعن ناوخ ، نیا  زا  راب  نیرخآ  يارب  يراذگیم . مارحلادجـسم  هب  اپ  راب  نیرخآ  يارب  ادیـش . هدـیروش و  وت  تسا و  رادـید  نیـسپاو  نیا 
همه اب  ار  امـش  رعـشم . مزمز و  تاقیم ، هورم ، افـص ، يا  هبعک . يا  ظفاح  ادخ  ینکیم . زیربل  قشع  مزمز  زا  ار  تدوجو  ماج  يریگیمرب و 

. ندیرب لد  تسا  تخس  هچ  ادخ  نما  میرح  يا  منکیم . عادو  ناتتمظع  هوکش و 
َناَْحبُـس هرابود ؛ يّدلوت  اب  يدرگیم . زاب  قلطم  تیدبا  اب  نامیپمه  يدازآ . هتـسر و  وت  دنزیم و  ار  نطو  هب  تشگزاب  گنز  هلفاق ، نونکا 

(1) َنیَِملاَْعلا . ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَسْرُْملا * یَلَع  ٌماَلَسَو  َنوُفِصَی * اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر 
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اب نم  دومن و  نم  لاح  لماش  ار  یگدنب  قشع و  گرزب  هنیجنگ  وت ، تیانع  فطل و  ادنوادخ ! هدم . رارق  مرفس  نیرخآ  ار  رفـس  نیا  ایادخ !

. مدرگیم زاب  نطو  هب  وت  ّتبحم  زا  لامالام  یبلق 
رامـشیب فاطلا  زا  میوگیم و  ساپـس  ار  وت  دوجو  مامت  اب  ییادج  كانمغ  تخـس و  تاظحل  نیرخآ  رد  شخبب . ار  میاهیتساک  اهلاراب !

. منکیم ینادردق  وت 
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یقاس هداب  زا  تبحم  یم 

یکمن دادقم 
يراج هناخ  يالط  نادوان  زا  هک  یناراب  بآ  یم  هبعک و  يادخ  یقاس  دوب و  قوشعم  هبعک  هداب ، مدیـشون . ّتبحم  یم  یقاس  هداب  زا  بشما 

. داد وربآ  ار  وربآیب  نیا  يور  رس و  دش و 
ماهدمآ نم  هک  تسا  زور  هس  ایادخ ! ممگ . رد  رس  ناریح و  هدز و  تهب  مدید ، ار  تمظع  هوکـش و  همه  نآ  هدش ، هکم  دراو  هک  ینامززا 

نیا همه  زا  رتدب  هچ ؟ يارب  ماهدمآ و  اجک  هب  هک  نادرگرس  تام و  ياهدرپ ، هن  ینامی و  نکر  هن  ماهدیـسوب ، یهایـس  گنـس  هن  زونه  یلو 
! نم يادخ  درابب ، ناهانگ  شتآ  رب  دیاب  هک  یمشچ  هدنام ، کشخ  کشا  زا  ممشچ  همشچ  هک 

میاهدمآ هانپ  هب  اجنیا  هثداح  ِدب  زا  میاهدمآ  هاج  تمشح و  ِیپ  هن  رد ، نیا  هب  ام 
باریـس مدیـشون ، مزمز  بآ  زا  دوش . لصاح  يزیچ  هکنآیب  متـشگرب ، لوا  ياج  هب  هراـبود  ییوگ  متـشگ ، تمیرح  نوماریپ  هک  رود  ره 

یتح متفر  افص  هب  مدشن .
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. امنب یتمحرم  ادنوادخ ! دیآ . دوجو  هب  لد  هعرزم  یفاص  ات  درابیمن  هک  مه  کشا  منک ؟ هچ  سپ  مدیدن ، مه  ار  بارس 

چیه زا  دوب و  هدش  ریـش  لد  نم  لد  اّما  ياهلان ! هچ  دمآرد . هلان  هب  نم  درـس  کشخ و  هلان  زا  مه  نامـسآ  مدیلان  دوخ  هب  هکـسب  زا  بشما 
. نامسآ شرغ  زا  یتح  دیسرتیمن ،

نآ رد  یتدـم  زا  سپ  نامـسآ . ای  يرابیم  وت  ناه ! هک : ممـشچ  هب  باطخ  بجع ! هچ  مدرک  کش  تسـشن ، میاههنوگ  هب  بآ  زا  یتارطق 
نینچ ًاقافتا  درابب و  نامسآ  هکنیا  رگم  دسریمن  يریخ  مشچ  زا  هن ، هک  مدید  هدمآرد  هب  کش  زا  دنکیم ، کش  رایسب  ناسنا  هک  فاطم 

. دش مه 
. مدوب هدینش  رایسب  الط  نادوان  ناراب  بآ  هبعک و  هناخ  يالاب  رب  نازیوآ  يالط  نادوان  لیعامسا و  رجح  زا  میدن  میدق و  زا 

: همزمز نیا  اب  مداتفا  هار  هب  رجح  راوید  تشپ  ات  ناگنل  ناگنل  تفرگ . ندیراب  نامسآ  زا  مه  دیما  ناراب  تشاد و  هلصاف  دایز  رجح  ات 
ماهدمآ هایس  همان  لمع  ناوید  هب  هک  رابب  شوپ  اطخ  ِربا  يا  دوریم  وربآ 

رجح تشپ  هب  تعرس  هب  ار  دوخ  تفر . الاب  نامـسآ  هب  ناشقیمع  هاگن  اب  هارمه  لامآ  هبعک  نافئاط  ریبکت  دایرف  گناب  هک  دوب  لاح  نیا  رد 
زا یلاخ  رجح  ایادخ ! مدناسر .
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ياهعرج ندیشون  يوزرآ  رد  دنرگنیم ، الط  نادوان  هب  ترسح  هاگن  اب  همه  و  دوشن . دراو  یسک  ات  نآ ، رد  رب  هداتسیا  اههطرـش  و  نارئاز ،

. یقاس ِتبحم  ِیم  زا 
یم زا  ياهعرج  هب  ندیسر  يارب  ایادخ ! ممشچ . زا  طقف  هن  درابیم و  کشا  مدوجو  مامت  زا  رگید  هک  مدرک  ساسحا  تفرگ ، تّدش  ناراب 

؟...  یگدنب و تدابع ، قیفوت  تسا ؟ مزال  هچ  وت ، تبحم 
رد یلو  دشوجیم  زورما  هب  ات  یعـس  اب  مزمز  بآ  هک  نانچمه  یعـس ، دهاوخیم و  شـشوک  تسه  هچ  ره  هک  منادیم  ردـق  نآ  منادیمن 

: دوبن زاسراک  ییاهنت  هب  مه  ششوک  اجنآ 
دسرن ییاج  هب  هراچیب  قشاع  ششوک  یششک  دشابن  قوشعم  بناج  زا  هک  ات 

رـسیب و هبعک  میرح  ناتـسمرس  دش و  يراج  تبحم  یم  قشع  هبعک  نادوان  زا  ناهگان  دننکیم ، يریگتخـس  نارئاز  دورو  يارب  اههطرش 
متسناد سپ  منک !؟ هچ  هکنیا  رکف  رد  راوید و  تشپ  زونه  نم  دنتخیر و  رجح  لخاد  هب  دنیامنب ، اههطرـش  هب  یهجوت  هکنآیب  دنتـشگ . اپ 

هب مه  زاب  مدرک ، جورع  مدوخ  ِحالطصا  هب  هدناشک ، رجح  راوید  يالاب  هب  ار  مقمریب  لکیه  دوعـص و  دهاوخیم و  جورع  ندش  تسمرس 
: متفگ دوخ  اب  مدرک و  کش  دوخ 

اهنتسشن الاب  نیا  زا  ددرگیمن  سک  سکان  هک 
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رگید هک  دوب  ینامز  نآ ، مدیـشچ و  ار  ریـس  نیا  معط  هک  دوب  اجنیا  داد . هجیتن  هرخـألاب  متخادـنا و  رجح  لـخاد  هب  ار  دوخ  راوید ، جوا  زا 

هب نامسآ  زا  بآ  دیـشوج و  تیعمج  يایرد  الط ، نادوان  بآ  زا  هرطق  دنچ  شزیر  اب  دوب . هدش  لصو  قشع  يایرد  نآ  هب  زیچان  هرطق  نیا 
. دـناشکیم ملابند  هب  ار  نآ  یمیالم  میـسن  مورب ، الط  نادوان  بآ  لابند  هب  هکنآیب  یگرزب ! تمعن  هچ  نم ! يادـخ  دـمآیم . جوم  هارمه 

هناخ ینامسآ  شود  زا  مه  نآ  ندرک ، لسغ  نیا  يافص  هب  یلو  مداد  ماجنا  یعس و ...  فاوط ، هیبلت ، مارحا ، زامن ، لسغ ، همه  نیا  بشید 
. دیسریمن ادخ ،

رب نادوان  دیشورخیم و  نامـسآ  هب  ناینیمز  تاولـص  وفعلا و  ياهدایرف  دیـشوجیم و  نانچمه  نامـسآ  تبحم  تمحر و  ياهربا  زا  ناراب 
يادـخ اما  تسا . اعد  هظحل  نیا  رد  لمع  نیرتهب  ییاوه ! لاح و  بجع  دادیم . شزاون  ار  ناشیور  رـس و  دیـشاپیم و  بآ  ناقـشاع  يور 

هرطق لوا  مدوشگ . مدوب ، هتفرگ  نامسآ  هب  رـس  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  ناهد  مدوب و  اهرکف  نیا  رد  هک ؟ يارب  هچ و  يارب  ییاعد !؟ هچ  نم ،
: دش يراج  اعد  نیا  هب  رایتخایب  منابز  مدیشچ ، هک  یتبحم  یم  زا 

َو اًلِیلَد  َو  ًارِصاَن  َو  ًادِعاَق  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  ٍۀَعاَس ، ِّلُک  ِیف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  ِِهئابآ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  »
«. اًلیِوَط اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَح  ًاْنیَع ،
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هیکت هبعک  راوید  هب  هک  ینامز  مه  نآ  ار ، مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  ندـید  يوزرآ  هکیلاح  رد  مدـش ، نورب  رجِح  زا  همزمز  نیا  اب  و 

: مدیشک دایرف  مداهن و  هدروخ  سیخ  هدرپ  رب  رس  متشاد ، رس  رد  تسا ، هدز 
«. ِۀَّجُْحلا روُهُِظب  ءارهَّزلا  َرْدَص  ِفْشا  ءارهَّزلا ، ِّقَِحب  ِءارْهَزلا ، َّبَر  ای  »
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جح رارسا  رد 

یککس ناگژم 
. باتیب ياهرتوبک  ینادرگرس  هب  عیقب ، تبرغ  هب  ارضخ ، هبق  هوکش  هب 

 ... نامناوخب یهلا  افص ، ياجر  فوخ و  هب  مزمز ، يافص  هب 
 ... رارقیب تسا و  گنت  تخس  لد ، نیا 

لد و ِزوس  نارازه  اهنتخوس و  اهکیبل ، اهندیـسر ، اهنتـسُج ، اهنتفای ، منادیمن  اهنتفر ، اهندـنام ، زا  يدای  ِهوبنا  ماهدـنام و  نم  کنیا 
. هدید کشا 

تلد رب  هک  یمغ  زا  ار  یکیدزن  نیا  يوشیم ، کیدزن  هنیدم  هب  هک  دیوگب  تیارب  ات  یهاوخیمن  ار  یسک  يوشیم ، کیدزن  هک  هنیدم  هب 
زوس زا  ار  نیا  تسا ؟ هدیـشک  هچ  هدید و  هچ  تساجک ، هنیدم  دنیوگب  تیارب  ات  تسین  يزاین  مهزاب  یناوخیم ، بوخ  دـنکیم ، ینیگنس 

! دیمهف ناوتیم  شاهتفرگرُگ  اّما  مارآ  ياهلخن 
راگنا باتفآ  دنازوسیم و  دزوسیم و  تسا و  هدرک  بت  اهییافویب ، اهيرهمیب و  اهییالویب و  همه  نیا  زا  نیمز  یـسرب ، هک  هنیدـم  هب 

شدای رد ، راوید و  هرطاخ  زونه 
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دزوـسیم و تخـس  ناـمدرم ، یــشومارف  نـیا  زا  تـسا و  هدرمن  شیارب  هاـتبا  او  هلاـن  یکاـخ و  رداـچ  هرطاـخ  زوـنه  راـگنا  تـسا . هدـنام 

. دنازوسیم
راز تبلق  راگنا  دنکیم ، ینیگنـس  تلد  يور  يزیچ  راگنا  درادـن ، ار  تبلق  نتـشادهگن  بات  هنیـس ، هسفق  نیا  راگنا  یـسرب ، هک  هنیدـم  هب 

. دیرگیم دنزیم و 
؟ هچ ینعی  تبرغ  یمهفیم ، هزات  یسرب ، هک  هنیدم  هب 

هچ هب  ندیـسر  نتفاـی و  وجتـسج ، هک  ینادیم  هزاـت  موـلظم ! تسا و  بیرغ  ناـمدرم  ناـیم  رد  هشیمه  تیـالو  دراد ؟ اـنعم  هچ  ینادرگرس 
. تسانعم

. دیآیم وت  اب  لد  درذگیم و  مخ  چیپ و  دنچ  زا  تیاهاپ  يرادیمرب ، مدق  نیگنس  مارآ و  تلد  اب  ماگمه  یسرب ، هک  هنیدم  هب 
. دنزیم راز  دتفایم و  كاخ  هب  دنزیم ، وناز  یبیرغ  تبرغ و  همه  نیا  رباربرد  تلد  دعب  یتاظحل 

، اههرجنپ سپ  زا  تبرغ  همه  نیا  ندـید  و  عیقب ، هب  ور  هاگ  ینکیم و  مارتحا  يادا  یهدیم و  مالـس  یتسیایم ، زبس  دـبنگ  يورهبور  هاـگ 
. دراشفیم تخس  ار  تلد 

. ینامب عیقب  بیرغ  ياههکبش  تشپ  نانچمه  دیاب 
. دروخیم هرگ  اههکبش  هب  تیاهتسد  دنامیم ، اههکبش  تشپ  تیاهاپ 

نذا تلد  دواکیم و  ار  اههکبش  يوس  نآ  تناگدید  درابیم ، اسآلیس  نانچمه  دیوجیم و  ار  دوخ  هار  کشا 
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هنهرباپ دوشیم ، کیدزن  عیقب  هب  مارآمارآ  دوریم ، تلد  ياهدـنام و  وت  راب  نیا  ةُّوبُّنلا .» ِْتَیب  َلـْهأ  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ، » دـناوخیم لوخد 
. يرگهراظن طقف  اههکبش  تشپ  زا  وت  دشکیم و  شیور  رس و  هب  ار  عیقب  كاخ  دیرگیم ، دسوبیم ، دیوبیم ، دنزیم ، وناز  تسا .

. دوریم لد  ياهدنام و  وت  هک  تسین  ییاج  اهنت  اجنیا 
. دناسریم ادخ  یمارگ  ربمایپ  ربنم  هب  ار  دوخ  هکت ، هکت  دوشیم و  ناریو  دنکشیم ، دروخیم ، نیمز  تلد  يوشیم ، هک  مرح  دراو 

. یناوخیم دنلب  دنلب  يدلب ، ترایز  زا  هچره  یسریم ، هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  باب  هب 
. دناوخیم هضور  هداهن و  هتخوسمین  ِرد  رب  رس  رد ، ِرانک  تلد  و 

. تسا تخس  نارجه  نیا  لّمحت  دراشفیم ، ار  تیولگ  ضغب  دسریم ، هک  هنیدم  زا  عادو  تقو 
نیمز تلد  مهزاب  تسا ، هدوب  مشاهینب  ياههچوک  سپ  هچوک  يزور  دـنیوگیم  هک  نیمرحلانیب  رد  دـید ؟ یهاوخ  ار  هنیدـم  مهزاب  اـیآ 

!؟ دروخ دهاوخ 
تـسيدهم اب  عادو  و  تسا !؟ عیقب  همئا  اب  عادو  تسا !؟ همطاف  اب  عادو  تسا !؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  اب  عادو  هنیدم ، زا  عادو  ایآ 

!؟) جع )
رد خیم  درپس ، مهاوخ  دای  هب  هشیمه  يارب  هنیدم و  هب  مهدیم  مالس  هک  منکیمن  عادو  زگره  هن ، عادو  زگره ، هن 
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؟ دروخ یلیس  همطاف  ارچ  و  تفاکش ؟ ار  قیاقش  يولهپ  هچ  يارب  زا 

. میوریم کیدزن  دّدجم و  يرادید  دیما  هب  ناهن ، یضغب  اب  تخس و  مارآ ، هنیدم  زا 
ناتـسربق رد  دیوجب . ات  دودیم  نادرگرـس  مشاهینب  ياههچوک  رد  تسا ، هدنام  تلد  يوریم و  وت  راب  نیا  تسا ، یبیرغ  تیاکح  بجع 

. تسا هدروخ  نیمز  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  باب  رانک  رد  دیرگیم ، هنابیرغ  عیقب ،
 ... دیوجب هنابیرغ  ددرگب و  هناقشاع  دنامب و  يراذگیم 
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هانگ بکرم  زا  ندش  هدایپ  هاگیاپ  جح 

هانگ بکرم  زا  ندش  هدایپ  هاگیاپ  جح 

َو ًاریذَن  َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َهَّللاُهَلَـسْرا  يّذلا  یفَطْـصُْملا ، ِِهلوُسَر  َو  ٍدّـمحم  یلَع  ُهَّللایَّلَـص  َو  ًاْنما  َو  ِساّنلل  ًۀـَباثَم  َْتیَْبلا  َلَعَج  يذـّلا  ِهَّلل  ُدـمحلا 
. ًاریهْطَت ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُهنَع  ُهَّللا  َبَهذا  َنیّذلا  ٍتَیب ؛ ِلهأ  یلَع  َو  ًارینُم ، ًاجارِس  َو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللاَیلإ  ًایِعاد 

ٍماـّیأ یف  ِهَّللا  َمْسا  اورُکذَـی  َو  مَُهل  َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  قـیمَع  ٍّجَـف  ِّلُـک  ْنِم  َنیتأـی  ٍِرماـض  ِّلُـک  یلَع  َو  اـًلاجِر  َكوتأَـی  ِّجَـحلِاب  ِساَّنلا  یف  ْنِّذأ  َو 
(1) تاموْلعَم .

نوناک اجنآ  و   ] دـنیآ عمج  وت  يوسهب  رود  هار  ره  زا  هراوس و  هداـیپ و  مدرم  اـت  نک  مـالعا  جـح  کـسانم  يادا  هب  ار  مدرم  میهاربا !]  ] يا »
نیعم مایا  رد  ار  ادخ  مان  دـنیبب و  مهارف  دوخ  يارب  رایـسب  يورخا  يویند و  عفانم  اجنآ  رد  ات  دوش ] ناتـسرپادخ  تدـحو  هرگنک  عامتجا و 

.« دننک دای 

27 جح : - 1
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تسایرد مه ، هب  لصتم  دش  وچ  هرطق  هک  ارچ  تساوق  عمج  عامتجا ، نمجنا و  ضرغ ز 
تساخ دهاوخ  گنهن  يو  زا  ددرگ و  طیحم  تشگ  ایرد  وچ  یلو  دیاین  چیه  هرطقز 

تساوخ یهاوخ  هچرهتساوخناوت  عمجزیلو ، گرزب  ياهراک  تسا  لاحم  درف ، درف  ز 
نایم مهافت  نسُح  نواعت ، داجیا  يارب  هار  اهنت  تسا و  یعامتجا  نواعت  یگدنز ، تالکشم  لح  يارب  هلیسو  اهنت  هکنیا  رد  تسین  يدیدرت 

کیدزن مه  هب  ار  اـهلد  دربیم و  ناـیم  زا  ار  اههلـصاف  ماـمت  هک  تسا  ینید  هّقح  میلاـعت  مهاـفت ، نسُح  نیرتیلاـع  تـسا و  ماوـقا  دارفا و 
مغ و کیرـش  دردمه و  ردارب و  مه  اب  ار  ودنه  كرت و  مجع و  برع و  دیفـس و  هایـس و  ددنویپیم و  مه  هب  ار  برغ  قرـش و  دـنکیم و 

. دنادرگیم رگیدکی  يداش 
کی تّما  دنتـسرپیم ، ار  ادـخ  کی  همه  تسا و  لمع  رد  دـیحوت  هدـیقع و  تدـحو  دولوم  هک  بولق - فـالتئا  راـکفا و  داـحتا  هجیتنرد 
کی دنخرچیم و  زکرم  کی  درگ  رب  مه ، شود  هب  شود  دنتـسیایم و  هلبق  کی  هب  ور  دحاو  فص  رد  دنباتک ، کی  هب  دـقتعم  دـنربمغیپ ،

زا ار  اههوک  هک  دیامنیم  دیلوت  راهق  هدننکش و  ییورین  دوشیم و  مکارتم  هدرـشف و  اهتیعمج  دنراد - فده  کی  ریـسم و  کی  همانرب و 
اپ زا  ار  فلاخم  ياهتردق  نیرتهدنبوک  دنکیم و  اج 
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یگدنز کی  یعامتجا ، لدع  ینابم  میکحت  ینامسآ و  هنقتُم  نیناوق  يارجا  اب  دزاسیم و  بآ  رب  شقن  ار  ياهنانئاخ  هشقن  ره  دروآیمرد ،

. دروآیم دوجوهب  یناهج  تدایس  تزع و  اب  مأوت  تیاضر ، تداعس و  رسارس 
دیآیم ریرح  نالیغم ، ياهراخ  هک  طاشن  هب  مدناودیم  نانچ  هبعک  لامج 

« ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  ال  ْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمِْعنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنِإ  ْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، »
دودو تسا و  روفغ  تسا و  میحر  تسا و  میرک  هک  رب  يدنوادخ  شیپ  يرب  وچ  تجاح  تسد 

دوصقمیب دورن  رد  نیا  زا  هدنهاوخ  چیه  نایاپیب  شمَِعن  یهانتمان ، شمرک 
: اّما و 

«. ٍلغاش ِّلُک  ْنِم  یلاعَت  ِهَّلل  َکَْبلَق  ْدِّرَجَف  َّجَحلا  َْتدَرَأ  اذإ  »
.« زاس نایرع  هنهرب و  درادزاب  تیادخ  زا  هک  هچره  زا  ار  لد  يدرک ، جح  هدارا  نوچ  »

میوش ناویک  رب  مییآ و  نورب  ناویا ، زا  هر  کی  میوش  نادیم  يوس  نادرم  اب  هک  دمآ  نآ  هاگ 
میوش نادزی  هناخ  يوس  میزادرپ و  هناخ  مینک  یلاع  ترضح  دصق  میراذگب و  هار 

میوش ناماس  رس و  ناخیب و  دنزرف و  نزیب و  لد  نادیم  رد  میبوکورف  يزابناج  لبط 
لاثتما ضحم  ترایز . دصق  رد  تسا  تین  ندومن  صلاخ  هار . بکرم  رب  ندش  راوس  زا  شیپ  تسا  هانگ  بکرم  زا  نتـشگ  هدایپ  جح ، اریز 

. تعاطتسا ییاناوت و  ماگنه  هب  تسا  تعاطا  رما و 
دیاب تسا ، هتـسب  ادخ  اب  یگدنب  نامیپ  هدومن و  دوسالارجح  مالتـسا  هتفگ و  کیبل  هدیـشوپ و  مارحا  هماج  هدرکادخ و  دصق  هک  یـسک  و 

: دشاب شیگدنز  یگشیمه  همانرب  نآرق ، هیآ  نیا 
(1) ِّجَحلا ...  یف  َلادِج  َو ال  َقوُسف  ال  ... 

.« رانکرب یگدنز  هحفص  زا  ییوجارجام  يرگشاخرپ و  هعزانم و  كورتم ؛ یّلک  هب  ازسان ، تبیغ و  غورد و  زا  دنسپان ؛ نانخس  »
هک یشوگ  و  ددرگ ؛ ادخ  ّدض  یناطیـش  رظانم  هاگرذگ  هک  تسین  اور  تسا ، هداد  اج  شکمدرم  رد  ار  دوبعم  هناخ  شقن  هک  یمـشچ  اریز 

ياوآ يدـیلپ  هب  رگید  راب  هک  تسین  اور  تسا ، هدینـش  نآرق  تایآ  توالت  راکذا و  ینامـسآ ، ياههمغن  اجهمه  زا  ساسح ، زکارم  نآ  رد 
. ددرگ ثّولم  هدولآ ، نانز  نادرم و  زیگناسوه 

داسف و نکاما  هب  مدـق  هک  تسین  راوازـس  زگره  هداتـسیا ، رعـشم  تافرع و  ياهفقوم  رد  هداهن و  یعـسم  هبعک و  فاطم  هب  مدـق  هک  ییاپ 
. دراذگب هانگ  زکارم 

197 هرقب : - 1

هانگ بکرم  زا  ندش  هدایپ  هاگیاپ  www.Ghaemiyeh.comجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :

هانگ بکرم  زا  ندش  هدایپ  هاگیاپ  www.Ghaemiyeh.comجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


150 ص :
. دیوگب کیبل  ناطیش  توعد  هب  شرمع ، رخآ  ات  دیابن  تسا ، هتفگ  ادخ  توعد  هب  کیبل  هک  ینابز 

ار دوخ  ردـق  دـیاب  هتفرگ ، سامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رهطم  دـقرم  هبعک و  ناـکرا  دوسـالارجح و  اـب  هک  یناـهد  بل و  نآ  و 
. دوشن انشآ  دنسپان ، کیکر و  نانخس  تشز و  تاملک  اب  زگره  دسانشب و 

رگید راب  هتـشگرب  نطو  هب  هکنیمه  اّما  هتـشک  ار  سفن  ياوه  دنفـسوگ  انم ، رد  هک  یناملـسم  تسا ، درخباـن  زغمکبـس و  لـهاج و  هچ  و 
: يدعس لوق  هب  تسا و  هداد  ادخ  اب  گنج  نالعا  صاخ  یمرشیب  اب  هتفرگ و  رس  زا  ار  تیعبس  يراوخمدآ و  يراوخنوخ و 

دردیم رازآ  هب  ار  قلخ  نیتسوپ  وک  ار  يازگ  مدرم  ِیجاح  يوگب  نم  زا 
دََربیم راب  دروخیم و  راخ  هراچیب  کنآ  يارب  زا  تسا  رتش  یتسین  وت  یجاح 

رد هدومن و  دزمان  دوخ ، مانهب  نایمدآ  میرکت  فیرـشت و  باـب  زا  وا  هک  ار  ياهناـخ  تسا  فظوم  یناـسنا  ره  هکنیا  مـالک  ماـتخ  نسُح  و 
نآ تمس  هب  ور  نآرق ، توالت  تقو  دتسیاب ، نآ  تمـس  هب  یگدنب  ضرع  زامن و  ماگنه  دزاسب و  دوخ  هلبق  تسا  هداد  رارق  ناسنا  سرتسد 
هب ور  زین  ربق  نایمرد  دـنهد و  شرارق  نآ  تمـس  هب  راضتحا  لاح  رد  دنیـشنب و  دـباوخب و  نآ  بناـج  هب  نتـسشن  ندـیباوخ و  عقوم  دـشاب ،

نآ تمس 

هانگ بکرم  زا  ندش  هدایپ  هاگیاپ  www.Ghaemiyeh.comجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


151 ص :
. دوش نفد 

(1) ِراَّنلا . َباَذَع  اَِنقَو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیفَو  ًۀَنَسَح  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر 
تسادخ هاگهولج  سدق و  تحاس  تساهلد  هناخ  هبعک  هناخ 

هناخ نآ  درگ  تسا  فاوط  رد  هناورپ  وچمه  هکنآ  تخبکین 
رود هناخ ز  فاوط  ردنا  شاب  روضح  ضیف  تسین  وت  بیصن  نوچ 

شاب شیوک  نارئاز  زا  مه  وت  شاب  شیوس  دوجس  عوکر و  رد 
. ناهج نیملسم  همه  يارب  يزارفرس  تزع و  يوزرآ  اب 

يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلاَو 
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رون راید  هب  رفس 

ینیسح تاداسلايرخف 
«. ُّبُِحت اَمَک  یْنلَعْجاَف  ُّبِحا  امَک  َْتنأ  ًاْدبَع ، ََکل  َنوکا  ْنا  ًارْخَف  یب  یفَک  َو  ًّابَر  یل  َنوُکَت  ْنا  ًاّزِع  یب  یفَک  یهلا  »

ارم سپ  مراد  تسود  نم  هک  یناـنچنآ  وـت  مشاـب ، وـت  هدـنب  هک  سب  راـختفا  نیا  یـشاب و  وـت  مراـگدرورپ  هک  سب  تزع  نیا  ارم  ایادـخ ! »
.« نادرگب یهاوخیم  هک  روطنآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 
دنکب الب  دص  عفر  یبش  همین  ياعد  دنکب  اهراک  وت  ِزوس  هک  زوسب  الد 

وا هاگـشیپ  هب  مدرب ، ادـخ  هاـگرد  هب  ار  محور  راـمیب  ناتـسد  ار و  ملد  رادـبت  ِنامـشچ  ار ، ماهتفرگشتآ  حور  ار ، ماهتخوـس  ِلد  نـم ، و  ... 
دوجـس تفاطل  رهم و  ار ، تونق  زبس  ياهتسد  هک  ینامدرم  تسد  زا  ناسنا ، یـشومارف  زا  كاخ ، تراسا  تسد  زا  ایند ، تسد  زا  مدیلان ،

. دناهدرب دای  زا  ار  عوضخ  ياههیرگ  ِقِهْقِه  ار و  عوکر  هنارکاش  ياّنمت  ار ،
. دوب هدرکن  كرد  یلو  تسنادیم  ار  تقیقح  اریز  تشاد ؛ هلصاف  وت  زا  اهگنسرف  هک  یلد  ملد ، تسد  زا  مدیلان 
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ییوت هک  دیمهف  دیـسرپ و  اهناسنا  زا  دناوخ و  اهباتک  رد  اهدعب  و  يدوبعم ، دراد و  ییادخ  دندوب  هتفگ  وا  هب  رود  نادنچهن  هتـشذگ  رد 

. دنکیمن ادتقا  سکچیه  هب  وت  زج  يرتکیدزن و  وا  هب  همه  زا  هک  ییوت  وا ، هناگی 
نآ دـمآ  هکنیا  ات  دوب . هدرکن  ساسحا  ار  ابیز  تقیقح  نآ  هک  دوب  نیا  تیعقاو  اما  تسا ، هدـیمهف  بوخ  یلیخ  ار  وت  هک  مدرکیم  نامگ 

ار ملد  نم  زور  نآ  دیایب . يدوز  نیا  هب  مدرکیمن  رکف  هک  يزور  قلطم ، لامک  هب  ندیـسر  زور  قشع ، زور  یندـشن ؛ شومارف  ابیز و  زور 
. مدمآ وت  يوسهب  متشادرب و  قشع  زا  يرابهلوک  اب 

. یتسه هب  یتسین  زا  تکرح  ادخ . يوسهب  قشع ، يوسهب  ییابیز ، يوسهب  قلطم ، لامک  يوسهب  تکرح  مدرک و  جح  دصق 
نم تین  اهنت  نیا  اّما  مزاس ، اهر  ادخ  دنب  زج  يدنب  ره  زا  ار  دوخ  منکشب و  ار  يرگید  نامیپ  ره  هک  متـسب  نامیپ  ادخ  اب  مدرک و  جح  تین 

. ینک ملوبق  هک  متشادن  رواب  دوب ،
: هک تسبیم  شقن  منهذ  رد  رعش  نیا  مادم 

ییآ هناخ  نورد  هک  يدرک ، هچ  نورب  رد  وت  هک  دندادن  مهَر  مرح  هب  متفر  هبعک  فاوط  هب 
هنیدـم مانهب  تسا  ینیمزرـس  رتولج  مدـق  دـنچ  ماهدینـش  هک  ربب  شیوخ  اب  ارم  لد  ایب و  سپ  نم . دوبعم  اـهنت  اـهنت و  يا  مدـمآ  وت  يوسهب 

شغارچ هک  ربب  ياهناخ  هب  ارم  لد  ایب و  هلضاف .
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شیاـهقاتا نیرتـهب  رد  وت  قشع  زا  هک  ماهدودز  ار  مدوجو  هناـخ  تساهتدـم  هک  اـیب  تسا . تقادـص  شنخـس  قشع و  شیاذـغ  ناـمیا ،

. تسا هدناشوپن  راظتنا  رابغ  زج  يزیچ  ار  اهنآ  دنیاشگیمن و  دنخبل  مدوجو  ياههچنغ  تسايرید  هک  ایب  منک . ییاریذپ 
! ایادخ نک  مرواب  اّما  دیآیم . دوبعم  يوسهب  هک  تسا  دـبع  نیا  دـبع و  نم  يدوبعم و  وت  هک  ارچ  میوگیم ؛ فازگ  هب  نخـس  هک  منادیم 

. یهدن مخساپ  میوگب و  کیّبل  ینکن ، ملوبق  میایب و  هک  مسرتیم  مرادن . تکرح  ِيارای 
، تدحو هماج  رد  دوب . وت  ترایز  مدصق  داعیم و  دیما  هب  متشاذگ ، تاقیم  هب  اپ  منک . هچ  متـسنادیمن  دوب ، هتفرگارف  ار  مدوجو  مامت  سرت 
، تاقیم رد  زامن  هک  اتفگـش ! مداتـسیا و  تونق  هب  ار ] ملاع  همه  . ] اوقت هماج  رگید ، يدلوت  هماج  گرم ، هماج  گنریب ، حرطیب ، ياهماج 

. دراد يرگید  يانعم  داعیم ، هناتسآ  رد  مارحا ، دیپس  هماج  اب 
وت هک  متـشاد  دیما  متـشاد  هک  یـسرت  مامت  اب  نادرگرـس  ناریح و  نم  تلادع و  هاگداد  رد  دنروخیم  قشع  دـنگوس  هتـسدهتسد ، نامدرم 
زا ارم  هک  يزیچره  ار و  وت  ریغ  هچره  مدرک  مارح  دوخ  رب  مدش و  مرحم  متـسب ، قشع  نامیپ  رای  مرح  رد  ینکیم . لوبق  ار  قشاع  لد  کی 

. ياهدرمش مارح  وت  هچنآ  ره  دنک و  رود  وت 
وت مریقح و  نم  هک  متشاد  نیقی  اریز  مدنام ؛ خساپ  رظتنم  مدرک و  يراج  منابز  رب  ار  قشع  نخس  متفگ و  کیبل 
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َْتنأ یلْوَْملا - ّالإ  َْدبَْعلا  ُمَحْرَی  ْلَه  َو  ْدبَعلا  اَنأ  َو  یلْوَْملا  َتنأ  : » مدوب هدرک  همزمز  اهراب  تسا . کچوک  خساپ  کی  زا  شیب  وت  مرک  میظع و 

. یهد ناشن  نم  هب  ار  اعد  نیا  يانعم  هک  دوب  نآ  تقو  کنیا  و  میِظَعلااَّلإ » َریقَْحلا  ُمَحْرَی  ْلَه  َو  ریِقَْحلا  اَنَأ  َو  ُمیِظَعلا 
. دوب هدرک  اپرب  ملد  رد  یشتآ  وت  قشع  دشیم . رتشیب  مبارطضا  قایتشا و  هظحلره  میآیم . وت  يوسهب  هک  متشادن  رواب 

هدرک مگ  ار  اههظحل  ییوگ  دیـسریمن . لاصو  نامز  اّما  یتباـجا ، دـیما  هب  کـْیََّبل » َّمُهَّللا  َکـْیََّبل  « ؛ ار قشع  مـالک  مدرکیم  همزمز  دوخ  اـب 
نیا لـفق  هکنآ  دـیما  هب  دوب . هدـش  هتخود  راـظتنا  هزاورد  هب  ماهتـسخ  روـجنر و  نامـشچ  يرمع و  هظحل  ره  دوـب و  ینرق  هقیقد  ره  مدوـب .

رظتنم مدوب ، رظتنم  طقف  نم  دندوب . هدرپس  یشومارف  هب  هنارت  مسر  نالبلب  دنتفکشیمن و  شوخ  مدوجو  ياهقیاقـش  دوش . زاب  وت  هاگنامرد 
لاصو بوبحم و  يوک  هب  نتفرگرپ  قوش  دادیم . مرازآ  نتفرگرپ  قوش  تاظحل  نیا  مامت  رد  قلطم و  ییاـبیز  ندـید  رظتنم  قشع ، ندـید 
ياهنت نم  تسیرگیم و  مدوجو  نادـقف  رب  یکدوک  نوچ  دـیدیمن ، دوخ  هب  ار  میاهلاب  شیاس  يادـص  نامـسآ  هک  تدـم  نآ  رد  قح و 

يوسهب بلط  تسد  دوب و  وت  قوش  زا  زیربل  مدوجو  هک  یلاح  رد  بارطضا . بوشآ و  زا  رپ  کیبل  کی  ندینش  يارب  رحـس  ات  مدوب و  اهنت 
. مدوب هدرک  زارد  وت 

. ایرد هب  هرطق  لاصتا  دوعوم و  هظحل  دیسر  ماجنارس ،
میاهمدق متشادن . نتفرشیپ  ییاناوت  قشع  نیمزرس  ياهرد  تشپ  رد  نم  نامیا و  تیاهن  قشع و  دوب و  کیدزن  هبعک 
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تسین و سکچیه  هک  بوخ  هچ  تسین و  زیچ  چـیه  تسین ، سکچـیه  اجنیا  یتفگـش ! تریح ، مدـیزرل ! دوخ  رب  ناهگان  درکیمن . يرای 

. نم دوبعم  يا  میآیم  وت  يوسهب  اهنت  هّکی و  نم 
هارمه مارآ  قشع . نایب  زا  دوب  رـصاق  منابز  ار و  قشع  مالک  زونه  درکیمن  رواب  مشوگ  تشادن و  ار  قشع  ندید  ییاناوت  مناگدـید  ییوگ 
تقایل مراکهنگ  ناگدـید  هک  مرادـن  رواب  اهنت و  نم  مربارب و  رد  هبعک  کنیا  لـبق و  زا  رتيوق  رتراوتـسا و  ییاـهماگ  اـب  مدـمآ . شیپ  ملد 

. دناهدرک ادیپ  ار  قشع  هناخ  ندید 
هب مشاب  رداـق  هنوگچ  همه . زا  رتریقح  نم  دودـحم و  تاـملک  تسا و  رـصاق  ناـبز  منادیمن . درک ، رکـش  دـیاب  هنوگچ  مداـتفا . هدجـس  هب 

. نم نیعم  اهنت  يا  تمعن ؟ نیا  يرازگرکش 
يارب بش  لد  رد  هناقـشاع  دوـشیم  اـجنیا  دوـب . مکاردا  زا  رتارف  وا  قـشع  تعـسو  هک  نیگمرـش ، هچ  نـم  تـسا و  قـشع  يارـس  اـجنیا 
هلیسو نادب  تخاس و  يدور  نآ  زا  تخیر و  کشا  اهتعاس  دوشیم  دشاب . هداد  تاهیرگ  هب  شوگ  یـسک  هکنآیب  درک  هیرگ  اهتعاس 

. تسویپ تدوجو  يایرد  هب 
تشاذگ قشع  هنیس  رب  ار  رس  دوشیم  کیبل . کی  ندینش  يارب  دیباوخن  رحـس  ات  بش  دوشیم  ایرد ، رد  مگ  ياهرطق  دش ، ياهرذ  دوشیم 

. دناوخ يرما » یف  َرَظَّنلا  يِّرُض و  َفْشَک  ُُهلَأْسا  َكُْریَغ  یل  ْنَم   » رکذ و 
اب دنکیم و  فاوط  ار  هبعک  دروخیم و  خرچ  هک  ناشورخ  یبادرگ  نوچ  قشع ، يداو  رد  منم  نیا  کنیا  و 
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شوههب دیاب  هدرک و  هحفاصم  ادخ  اب  دنک  هحفاصم  دوسالارجح  اب  سک  ره  هک  دناهتفگ  ددنبیم . نامیپ  تسا و  هحفاصم  رد  دوسألارجح 

هب دتسیایم  میهاربا  ماقم  رد  دهدن . تسد  ناهانگ  هب  هداد ، تسد  ادخ  هب  هک  یتسد  اب  دنکـشن و  ار  یگرزب  نیدب  يراک  تمرح  هک  دشاب 
كاخهب ار  ناطیـش  ینیب  راک  نیا  اب  دنک و  یمیهاربا  راک  هک  تین  نیا  هب  میهاربا ، ماقم  رد  زامن  دعب  دتـسیاب و  ادـخ  تعلط  رب  هک  ّتین  نیا 

. دیما سرت و  اجر و  فوخ و  نایم  دمآ  تفر و  نیا  دراد  یتمظع  هچ  هک  یتسارهب  هورم ؛ افص و  رد  هلوره  هاگنآ  دلامب و 
وا هب  ینیبیم  ار  تهج  يادخ  هکلب  دـنهدیمن  تناشن  ار  تهج  اجنیا  تسین ، تهج  طقف  هلبق  اجنیا  تسا . رگید  يزامن  قشع  زامن  اّما  و 
وا اب  میونـشیم . ياهزات  تاملک  ییوگ  تسین ، هضیرف  کی  رارکت  رگید  زامن  اجنیا  وا . اب  زاین  زار و  هب  یتسیایم  اجنامه  ینکیم و  ادتقا 
هک ینامیپ  تسا و  یمایپ  شدوجـس  ره  عوکر و  ره  شدوعق ، ره  مایق و  ره  مینکیم . ساـسحا  شیوخ  دزن  ار  وا  روضح  مینزیم و  فرح 

. دوب دهاوخن  یهلا  تمظع  ربارب  رد  زج  يدوجس  چیه  دوب و  دهاوخن  وا  يارب  زج  یمایق  ره 
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دوجس زبس  ناتسآ 

مدوجو ِمامت  مایتسه ، نم ، هلبق  مالس  مدوجس  زبس  ِناتسآ  مالس  هبعک ، مالس 
مدوبن دوب و  مامت  تهاگنمین ، يادف  یکاپ  هداس و  فاص و  هک  یبیجن  قشع  مالس ،

مدوهش فشک و  فاوط  کی  رظتنم  تسا و  بش  مهاگن  هب  رحس  زا  یمارحا  ماهتسب  تسا و  بش 
مدوعص هاگپ  نیلّوا  رد  وت  هب  ماهدیسر  لّزغت  روش و  قشع و  جوا  رد  وت  هب  ماهدیسر 

مدورو ناتسآ  رد  ارنآ  ماهدیرب  رس  هک  ّریحت  داژن  زا  دوب  یکرتوبک  ملد 
مدوب وت  باجح  دوخ  هک  يرمع  نتشذگ  زا  سپ  یباجح  چیه  زرم  دحیب و  وت  هب  ماهدیسر 

! مدوجو مامت  مایتسه ! نم ! هلبق  مالس  مدوجس  زبس  ناتسآ  مالس  هبعک ، مالس 

دوجس زبس  www.Ghaemiyeh.comناتسآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


159 ص :

ادخ رهش 

یمیهاربا الیل 
. تسا ُبُولُْقلا  ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  هفیرش ...  هیآ  قادصم  شدای  هک  وا  مان  اب 

میاهدرک تفاطل  اب  ار  يونثم  يادتبا  میاهدرک  تبحص  زاغآ  وا  مان  اب  اهراب 
وا كانیطعأ »  » هب خساپ  رد  مییوگیم  رعش  وا  كاپ  روضح  زا  مییارسیم  رگید  راب 

دنانم ِساّنلا » اهّیأ   » دنلب دایرف  حرط  دنانم  ساسحا  فرظ  ییادخ  ياهيونثم 
دومن دهاوخ  ادص  يرایشه  يور  زا  ار  قشع  دومن  دهاوخ  اپهب  شتآ  مه  راب  نیا  يونثم 

ادخ رهب  زا  قشع  ِفاوط »  » ینعی يونثم  ادخ  رهش  رد  ضحم  روضح  ینعی  يونثم 
***

« روط هوک   » ات مدع  زا  میداهن  اپ  یسوم  وچمه  روعش  رهش  ات  میتفر  يونثم  اب  رفسمه 
تسا هتفگ  ام  اب  رود  ياهلاس  ياهمخز  تسا  هتفخ  ناماهبلق  يالهبال  اجنیا  هکم » »
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تس البرک »  » دوبک رهش  هدناوخ  رهاوخ  هّکم ، تسالب  هودنا و  رهش  یسامح ، رهش  کی  هکم 

تسا هدناوخ  یثارم  اهدص  لد  گوس  رد  اهلاس  تسا  هدنام  یگرزب  درد  شاهنیس  يالهبال 
تسافج ملظ و  يرهمیب و  روآدای  دبا  ات  تسافطصم  ياهدرد  مامت  دردمه  هکم 
هتخادنا نانچ  یکشم  رداچ  کی  شرس  رب  هتخاس  یگرزب  بلق  شاهنیس  نایم  رد 

دنک نامرد  ار  مخز  نیا  رفن  کی  يزور  هکلب  دنک  ناهنپ  نآ  ریز  ار  اهدرد  مامت  هک 
ار قشع  هار  دنتفر  نارباع  زور  نامه  زا  ار  قشع  هاش  رهش  بلق  دندیمان  هبعک » »

هتشاک شیاهراوید  رب  هسوب  اهدص  رذب  هتشاد  دوخ  رد  زبس  يروبع  ياپاج  هبعک 
نتشیوخ هچره  یفن  تعامج ، اب  ینعی  هبعک  نتسیز  مه  اب  زبس  هاگیاج  ینعی  هبعک 

ار مان  هورم »  » هوک و  افص »  » نیب هلوره  ار  مارحا » دجسم و   » دسانشیم تعامج  نیا 
تسا هدوب  مغ  رجاه  رجاه ، هک  يزور  نامه  زا  تسا  هدوب  مزمز »  » بآ اب  انشآ  تعامج  نیا 

تسافطصم شبوخ  کیپ  ادخ و  ضحم  قشاع  تسافو  رادبت  لیا  رابت  زا  تعامج  نیا 
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ار روش  قوش و  قشع ، قایتشا و  دتسرپیم  ار  رون  فاوط »  » دزرویم قشع  تعامج  نیا 

تسا هدید  ار  نآ  یباتهم  ياهبش  اهراب  تسا  هدیمهف  ار  هکم  نامسآ  تعامج  نیا 
تسا رورپمغ  ایئوگ  هکم  رهش  هام  صرق  تسا  رگید  روج  هکم  نامسآ  نورد  بش 

ار کیّبل » ّمهللا و   » دناوخیم ادصکی  ار  کیپ  تسد  هدید  شدوجس  رد  تعامج  نیا 
؟ تسین قشع  تقادص ، اب  يادص  نیا  تسین ؟ قشع  تعاطا ، نیا  تدابع ، نیا 

اهساسحا قداص  دورس  رد  ییادصمه  اهسای  نیب  سای  کی  نتسج  ینعی  قشع 
مینک رپرپ  یلگ  ناتسد  میدقت  ار  بآ  مینک  رواب  ار  مشچ  کی  تمصع  ینعی  قشع 

یقشاع ياههچوکسپ  هچوک و  رد  ياهسرپ  یقزار  بوخ  ياهتبحص  كرد  ینعی  قشع 
لد يایرد  لد  رب  دراپس  لدات  هدمآ  لد  يافرژ  زا  هدیمهف  ار  قشع  تعامج  نیا 
ناتهار يانشور  نامیا  نادیواج  رون  ناتهارمه  یقشاع  قشع و  تسد  تعامج ! يا 

***
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روای

یمیحر ارهز 
اهتعاس اب  یتح  هک  دـنرهق  مه  اب  ناشدوخ  تاملک  مه  دـیاش  ای  ینکیم ، یگناـگیب  ساـسحا  مه  تاـملک  ِگـنراگنر  ياـیند  اـب  یهاـگ 

هارمه هب  ار  تلد  فرح  هک  دنوشب  ياهلمج  دننیـشنب و  مه  رانک  دننک ، یتشآ  مه  اب  هک  ینک  ادیپ  هملک  دنچ  یناوتیمن  موادم  يوجتـسج 
. دنروایب

همه ناـیم  هک  ینزب  فرح  ییاـهزیچزا  يرادتسود  وـت  دنتـسین و  یفاـک  اـبفلا  فورح  تفرح ، ناـیب  يارب  هـک  ینکیم  ساـسحا  یهاـگ 
تاـملک ِکـچوک  بلاـق  رد  يراد  نـهذ  رد  هـچنآ  یگرزب  ینکیم  سح  یلو  دنتــسه ، تایــشوخلد  اـهنت  اـهیناشیرپ  اهیگتفــشآ و 

. ینک کچوک  تاملک ، ِکچوک  بوچراهچ  رد  ار  گرزب  ياه  فرح  هک  یهدیمن  هزاجا  تدوخ  هب  وت  دجنگیمن و 
هدید نتشون  يارب  ار  وت  قایتشا  دنچره  دننکیمن ، محر  مه  تتارطاخ  نیرتهب  اهرواب و  نیرتبان  هب  یتح  دنراد ، یمحریب  يایند  تاملک 

ای ییوگب . تناجیه  قوش و  بارطضا و  باهتلا و  زا  اهیگتسباو ، اهیگتسبلد و  نیرتهب  زا  اههژاو  نیرتهب  اب  دهاوخیم  تلد  وت  هک  دنشاب 
یمک
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. یسیونب تلد  ياهشپت  زا  رتینامدوخ ،

. ینکیم ادیپ  ون  زا  هرابود و  ار  دوخ  و  یباییم ، رگید  ییایند  رد  ار  دوخ  وت  دوشیم ، کیدزن  هّدج  هب  امیپاوه  یتقو 
، يرذگیم تسا ، هتخاس  شدوخ  هدنمرـش  ار  اههنیآ  هک  نآ ، ِیگنـس  نیمز  زا  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  تیاهنیرتسدقم  هک  ياهنیدم  زا  و 

یبیرغ هلصاف  هچ  و  ینک ! روصت  ار  مشاهینب  ِیکاخ  گنت و  ياههچوک  ساره ، رون و  غارچ و  گنس و  همهنآ  نایم  تسا  تخـس  ردقچ 
! ینیبب یتساوخیم  هچنآ  يدیدیم و  هچنآ  نایم  دوب 

مه هنیدـم  نیمز  اهنت  هک  میدروخ  ترـسح  ردـقچ  میتفای و  سرتسد  زا  رود  راصح و  رد  ار  عیقب  یتح  اـم  هک  اههلـصاف ، نیا  دـنریگلد  هچ 
! تسین نامیاهکشا  من  ياریذپ 

 ... يراد ینیریش  هرهلد  یشکب ، قیمع  سفن  یهاوخیم  يدنبیم و  هک  ار  تیاهمشچ 
. ینکیم شومارف  ار  تهودنا  تحاسم  مامت  وت  دریگیم و  ار  تدوجو  مرح  رطع 

«. هَّللا ُِّیلو  ًاِّیلَع  ّنأ  دهشأ  : » يونشب رابکی  لقا  هک ال  ینکیم  وزرآ  ردقچ  دوشیم و  گنت  یبنلادجسم  نذؤم  يادص  يارب  تلد 
. ِهَّلل ًارکش  ییوگب  ییوبب و  ارنآ  زامن  ره  زا  دعب  دشاب و  تهاگهدجس  هک  البرک  تبرت  يارب  دنزیم  کل  تلد  ردقچ  و 

یهاوخیم تونق ، يارب  دوشیم  گنت  تلد  ردقچ  و 
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 ... اراگدرورپ اّنبر ، ییوگب  لد  هت  زا  ینک و  سمل  ار  نامسآ  هک  يربب  الاب  ردقنآ  ار  تیاهتسد 

نامهیم ار  تدوخ  یتقو  ینکیم  قوذ  تلد  هت  ردـقچ  و  یتسه . ادـخ  هدـنب  هک  ینکیم  سح  لد  مامت  اـب  یتقو  دراد  یتّذـل  هچ  یتسار  و 
. اهندرک لد  درد  اهنتفگ ، ارهز  ای  دراد  یتذل  هچ  هک  یتسار  دهدیمن و  تناما  کشا  ینیبیم . وا  هدشتوعد  ادخ و 

رادید قوش  رگا  و  هنیدم »! رادید  دیما  هب  ییوگیم ...« : مارآ  دیآیمن و  تلد  هنیدم » ظفاحادخ   » وگب دنیوگیم : هک  هتفه  کی  زا  دـعب  و 
! ینکب لد  هنیدم  زا  یناوتیمن  دشابن ، هبعک 

هچ یـشاب و  ادخ  يارب  یبوخ  نامهیم  ینکیم  وزرآ  لد  ِهت  زا  يدـش ، مرحم  يدیـشوپ و  دیفـس  ياهسابل  يدـش ...  هتـشرف  هک  هاگنآ  و 
تسا هنحـص  نیا  زا  دعب  و  ْکیََّبل »...  ََکل  َکیِرَـش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، : » یهدیم تبثم  خساپ  قح  توعد  هب  یتقو  يراد  یلاح 

ییوگب هچ  دنکیم  رپ  ار  تگنت  هاگن  هبعک  تعسو  راب  نیلوا  يارب  یتقو  هک  ینکیم  روج  عمج و  ار  تلد  ياهفرح  هک 
؟!...  ییوگب یتساوخیم  هچ  هک  ینکیم  شومارف  اًلصا  دوشیم و  لفق  تنابز  راگنا 

 ... یباییمن ادخ  ِدوخ  زا  رتگرزب  ار  زیچ  چیه  ینکیم  رکف  هچره  وت  و  دیهاوخب » ار  زیچ  نیرتگرزب  ادخ  زا  : » دنتفگیم
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هب رابکی  طقف  هک  ینامسآ  رطع  نآ  يارب  دوشیم  گنت  هراومه  تلد  ینکیم و  ساسحا  یبیجع  رطع  يوشیم ، مرح  دراو  هک  راب  نیلوا 

 ... دش مگ  رگید  ياهزور  يالهبال  دیسر و  تماشم 
 ... دراد یملاع  هچ  افص و  دراد  ییافص  هچ  هک  یتسار  و 

 ... دمحلا ِهَّلل  ربکا و  هَّللا 
 ...«. ًارون يرصب  یف  ًارون و  یعمس  یف  ًارون و  یبلق  یف  لَعْجا  ّمهّللا  : » هک اعد  نیا  تسا  یگنشق  ياعد  هچ  و 

ّدلوتم هراـبود  ینکیم  رواـب  دریگیم و  ار  توجو  فعـش  يداـش و  كراـبم » تدـّلوت  : » دـنیوگیم وت  هب  تناـهارمه  یتقو  یعـس  زا  دـعب 
 ...! ینکیم یکبس  ساسحا  ردقچ  ياهدش و 

رثوک همـشچ  زا  هک  وزرآ  نیا  هب  دشاب و  تلد  يانـشور  هکنآ  دـیما  هب  یـشونیم  نآ  زا  هعرجهعرج  وت  مزمز و  تسا  کنخ  هچ  یتسار  و 
. ینامن بیصنیب  مه 

«. ٍمْقُسَو ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِشَو  ًاعِساو ، ًاقْزِرَو  ًاِعفان ، ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  : » ینکیم همزمز  بل  ریز  و 
 ...«. ٍماَع ِّلُک  یف  َو  اذه  انِماع  یف  مارَحلا  َِکتَیب  َّجَح  اَنقُزْرا  َّمُهَّللا  »
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تعیبط همزمز 

هدازکلم دوعسم 
ياهراوید هک  ییادص  دندرکیم ؛ راختفا  تاهناکدوک  يادص  هب  ناگتـشرف  هَّللادبع ، هناخ  جنک  رد  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتـشذگ  اهلاس 

. تخاس شوماخ  ار  هفارخ  كرش و  شتآ  درک و  هتسکشرس  ار  متس  ملظ و  ربتس 
رید دیاش  تسا و  هدش  لدب  روجهم  ياهناخباتک  هب  دوب ، نیمز  نامـسآ و  شدرگ  رادم  يزور  هک  هناخ  نآ  نونکا  تسا و  هتـشذگ  اهلاس 

. دنک ادیپ  تیاهراگدای  رگید  نوچ  یتشونرس  دوز  ای 
ياهباوخ ریبعت  درک و  فشک  وت  نامشچ  رد  ار  تّوبن  رون  دوخ  هناخ  رد  برع  نز  نیرتدنمتورث  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتـشذگ  اهلاس 

. دناوخ وت  یناشیرپ  رب  ار  دوخ  نشور 
رد زوـنه  یلو  یلقیـص ؛ دیفـس و  ياهگنـس  ریز  رد  نوفدـم  ینیمزهـعطق  زج  تـسین  يرثا  هناـخ  نآ  زا  نوـنکا  تـسا و  هتــشذگ  اـهلاس 

. تسج ناوتیمن  وت  مان  رد  زج  ار  ناشریبعت  هک  دنکیم  عولط  ییاهدیشروخ  دنرازیب ، یکیرات  زا  هکنانآ  همه  ياهباوخ 
اب ار  دوسألارجح  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتشذگ  اهلاس 
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نمشد تسود و  ياهنتفگنیرفآ  يادص  زونه  دنتفگ و  نیرفآ  تتناما  تلادع و  تمکح و  هب  همه  يدناشن و  شیاج  رب  دوخ  ياهتسد 

. تساجرباپ وت  نید  وت و  هب 
زا یمالک  هب  کیرات  کچوک و  راغ  نآ  هک  ياهظحل  نیمز ؛ نامـسآ و  لاـصتا  هظحل  خـیرات ، گرزب  هظحل  نآ  زا  تسا  هتـشذگ  اـهلاس 

. دش نشور  نیمز  نامسآ و  رون  يوس 
عونمم ًاـقلطم  فـقوت  يولباـت  نآ  ياـپ  رب  هک  دوـشیم  بوـسحم  یهوـک  زا  ياهعطق  کـچوک ، راـغ  نآ  نوـنکا  تسا و  هتـشذگ  اـهلاس 

روطنامه دوشیم  لصتم  ینارون  نامـسآ  هب  رابجنپ  يزور  ناملـسم  ره  کیرات  نیمز  زونه  یلو  دنکیم ، عنم  ندـید  نتفر و  زا  تیباهو ،
. یتساوخیم وت  هک 

. يدناوخ يراگتسر  هب  ار  ناهج  نآ  زارف  زا  هک  دش  يربنم  سیبقوبا  هوک  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتشذگ  اهلاس 
تاهنادرم يادـص  زونه  یلو  هدـش ؛ ناهنپ  نآ  نیا و  ياهخاک  ینوتب و  هتخاـسشیپ  تاـعطق  ریز  سیبقوبا  نونکا  تسا و  هتـشذگ  اـهلاس 

. دیوش راگتسر  ات  هَّللااَّلا » َهلا  ال  : » دییوگب هک  دچیپیم  نآ  رد  يدیدرت  چیهیب 
هب مقرا  هناخ  ياهراوید  ناـیم  زا  ار  دوخ  کـچوک ، تعاـمج  نآ  وت و  یناـهنپ  ياـهزامن  يادـص  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتـشذگ  اـهلاس 
وت تعامج  مارحالاةریبکت  زونه  یلو  يرد ؛ رب  تسا  هدنام  یمان  اهنت  وا  هناخ  مقرا و  زا  نونکا  تسا و  هتـشذگ  اهلاس  دناسریم . نامـسآ 

زا شیب  نآ  دادعت  نونکا  هک 
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. تسا نیمز  نامسآ و  تنیز  تسا ، رفن  درایلیم  مین  کی و 

. يدمآ وت  هک  دیچیپ  ابق  رد  ترثی  مدرم  هلهله  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتشذگ  اهلاس 
. تسا رود  اهلاس  وت  يایریب  دجسم  نآ  زا  هک  تسا  هتسشن  یقرب  قرز و  رپ  دجسم  وت  ياُبق  ياج  رب  نونکا  هتشذگ و  اهلاس 

هک دیچیپ  رهـش  رد  تنذؤم  يادص  يدرک و  انب  تدوخ  رهـش  رد  ار  تدوخ  دجـسم  دوخ  تسد  اب  هک  يزور  نآ  زا  تسا  هتـشذگ  اهلاس 
«. ربکا هَّللا  »

رابجـنپ زور  ره  و  رتگرزب ، زور  نآ  هنیدـم  ماـمت  زا  تسا ، هدـش  یمیظع  ياـنب  وت  کـچوک  دجـسم  نآ  نونکا  تسا و  هتـشذگ  اـهلاس 
«. ربکا هَّللا  «، » ربکا هَّللا  « ؛ دیچیپیم ناهج  مامت  رد  نآ و  رد  ناذا  يادص 

. یتخیر کشا  نانآ  رب  يدرک و  نفد  دُحا  رد  ار  تناروالد  هک  يزور  زا  تسا  هتشذگ  اهلاس 
هک اجره  زونه  یلو  تساـههارگرزب ؛ اـهنامتخاس و  ریز  رد  دـحا  ندرک  نفد  لوغـشم  هنیدـم  رهـش  يرهـش  هعـسوت  ياهتسایـس  زورما  و 

راگزور ياـهگرگ  ياهنادـند  ریز  ناـشرگج  هچرگا  دـننک ، تنید  وت و  يـالب  رپس  ار  دوخ  ناـج  هک  دنتـسه  یناروـالد  يراد  ینمـشد 
. دوش هراپهراپ 

هب ادـخ  نید  زورما  زکرم  و  هفارخ ، كرـش و  زورید  زکرم  هّکم ، زارفرب  ار  يدـنوادخ  ترـصن  مچرپ  هک  يزور  زا  تـسا  هتـشذگ  اـهلاس 
. يدروآرد زازتها 
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، کیش ینابایخ  ضیرعت  حرط  ریسم  رد  هک  دراد  دوجو  كورتم  يدجسم  زا  ياهبورخم  اهنت  مچرپ ، نآ  ناکم  رب  نونکا  هتـشذگ و  اهلاس 
رد ار  دـنوادخ  يرای  هدـعو  دروخیم و  مشچ  هب  ناـج  ماـب  زارفرب  وت  مچرپ  صقر  زونه  یلو  دـنارذگیم ؛ ار  دوخ  رمع  ياـهزور  نیرخآ 

. دروآیم رد  زازتها  هب  اهلد 
اهلاس  (1) دـش . دوبان  لـطاب  دـمآ و  قح  هک  يدروآرب  داـیرف  یتفوک و  نیمز  رب  ار  دـمجنم  نایادـخ  هک  يزور  زا  تسا  هتـشذگ  اـهلاس 

؛ دناوخیم دوخ  یگدنب  هب  ار  اهناسنا  دنکیم و  دنلبرس  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  ینهآ  یگنـس و  یبوچ و  زور  ره  نونکا  تسا و  هتـشذگ 
. تسا یندشدوبان  لطاب  هک : تسا  نینط  رد  نامسآ  نیمز و  شوگ  رد  وت  يادص  زونه  یلو 

مگ اهنتهن  راصعا  نورق و  ياههندرگ  ياـههّرد و  رد  هک  ییادـص  دـیوگیم . وت  يادـص  ار  نیا  تسا . یندـشدوبان  لـطاب  هک  یتسرد  هب  و 
یندـشدوبان لـطاب  هک  یتـسرد  هب  : » هک دـنکیم  همزمز  ار  تقیقح  نیا  ياهدـیدپ  ره  رگید  ددرگیم و  رتنینطرپ  هـظحلره  هـک  دوـشیمن 

«. تسا

. ًاقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاَج  ُْلقَو  . 81 ءارسا : - 1
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اههنیآ نیمزرس  رب  یحطش 

يریما يوضترم  لامجدّیس 
. مدرک مگ  حاورا  راید  رد  ار  دوخ  مسج  بشما 

. مدروآرد زاورپ  هب  ینامسآ  ياهماب  رب  ار  مزاین  ياهرتوبک  متفر و  ورف  شیوخ  تلزع  ياههسام  رد  بشما 
اههآ نویـش  رد  محور  بشما  مربیم . رـس  هب  ییاـهنت  هّلق  نیرتعیفر  رد  تارطاـخ ، هناـخرفاسم  رد  بشما  متـسه . اههلعـش  تشد  رد  بشما 

. منکیم ساسحا  میاههنوگ  رب  ار  يزیزع  تیموصعم  کشا  هداتفا و  متاساسحا  لیابق  رد  بوشآ  دراد ، زاورپ  سوه 
نم زا  ار  ندوب  هّرذ  مرـش  دـناشک ، اهانعم  يایند  هب  تروص  يایند  زا  ارم  شاهنادواج  هبذاـج  هک  تاهناـخ  هب  مشیدـنایم ، وت  هب  مه  بشما 

 ... درک اطع  نم  هب  يدیشروخ  تیصاخ  تفرگ و 
ياههویم نم  هزادنا  هب  سکچیه  اهلاس  مدوب . هتخیوآ  یگدوهیب  یـسابلبوچ  رب  ار  محور  اهلاس  مدوب . هتـسشن  دوخ  تبرغ  رد  اهلاس  *** 

. دروخیمن علو  اب  ار  تینم  هدیسالپ 
مه ار  شمان  یّتح  هک  گرزب  یتخبدب  کی  زا  اهلاس 
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رابهلوک هک  متشگ  يرفاسم  یبآ ، لابند  نورد  ریوک  رد  متشگ و  هنشت  دش ، نوگرگد  زیچ  همه  ناهگان  هکنیا  ات  مدربیم  جنر  متسنادیمن 

، منک كاپ  نّدـمت  رابغ  درگ و  زا  ار  محور  ياهسابل  متـساوخیم  هک  متـشگ  يرفاـسم  وت ، قشع  شرفـس  قیفر  دوب و  تجاـح  شاهقوذآ 
هب ار  تقیقح  همانرذگ  متساوخیم  منک . رادیب  مدوجو  رد  ار  تراهط  ریسکا  متساوخیم  مسیونب . متاداقتعا  رتفد  رد  ار  مکشا  متساوخیم 

. مروآ تسد 
 ... منک شیاین  توالح  زا  رپ  ار  مرفس  تاغوس  نادمچ  متساوخیم 

لوغـشم نتـشیوخ  يزادنا  تسوپ  هب  همه  هک  مدید  نم  دندش . هدنز  اهام »  » دـندرم و هرجـش  رد  اهنم »  » هک مدـید  دوخ  مشچ  هب  نم  *** 
هک ییاجنآ  مدـید  دنتـشارفا . ار  دوخ  همیخ  تفرعم ، لحاوس  رد  ناگتـشرف  لـیابق  اـجنآ  هک  مدـید  مدـید ، ار  اـهکیبل  تماـیق  نم  دـندوب .

. دنتفرگ هرخُس  هب  ار  یتوغاط  دنلب  ياهجرب  شتسرپ  ياههتسدلگ 
ندـمت تالوضف  زا  رگید  اجنیا  مدرم . هناخ  لها  دوب و  رون  هناـخبحاص  ار . تیونعم  يوس  هب  يزاورپ  ماـب  ار ، زار  زمر و  رپ  یتوکلم  مدـید 

. زیخلصاح تونق  ياهنیمزرس  تسا و  ناشورخ  تیشم  ياهبآ  اهنت  تسین ، يربخ 
. دنکیم دادیب  ام  ّتیندم  ياههچغاب  رد  نازخ  هتشگ و  یتیوهیب  هتفشآ  ام  ینیمز  راگزور  ناگتشرف ، کلام  يا 

گنل ات  ام  ناذا  سورخ  هتشگ و  خاروس  ام  شیاین  نیجروخ 
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زا تباهم  شفک  اب  دنراد . يرکفنـشور  ياعدا  دوخ  رّقحم  لولـس  رد  هتفرگهم  ياههشیدنا  اهنتو  هدش  لیطعت  اوقت  سالک  دـباوخیم . رهظ 

 ... مینکیم فراعت  رگیدکی  هب  ار  يژولونکت  هدیدنگ  هویم  میرذگیم و  شیوخ  هشیدنا  هچیلاق  يور 
. نک افوکش  ار  نامهشیدنا  غاب  ياههچنغ  رآ و  نوریب  مالک  راتتسا  زا  ار  نامیاهاعد  طایتحا  رکشل  اهلاراب !

. دنرذگب تباجا  نادیم  زا  ام  شیاین  ياهورین  راذگب ،
. دینیبب رتهب  ار  یّلجت  قفا  ات  نک  اطع  یناگدید  نازیگنارب و  ار  تقایتشا  زا  ياهلعش  ياهنیس  ره  رد  اراگدرورپ !
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رادید ياههظحل 

ینامرک منبش 
اب ار ، شايدـبا  تکوش  هوکـش و  شایلزا و  تردـق  دنباتـشب و  شاهناخ  يوس  هب  ات  درک  توعد  شناریزع  زا  هک  يزیزع  دـنوادخ  ماـن  هب 

نخـس هب  بل  ياهدرپ ، باجح و  نودـب  ناشدوبعم  اب  دـنناوتب  هدرک ، ادـیپ  رادـید  هزاجا  دـننیبب و  تسا  ناشدوجو  نطاـب  رد  هک  ینامـشچ 
. دنیاشگب

، نالبلب هنارت  ندینش  نوچمه  هن  مدینش  خرس ، لگ  ندییوب  نوچ  هن  مدییوب  یکاخ ، نامشچ  نیا  اب  هن  منامشچ ، اب  مدید  هک  یبش  نآ  دای  هب 
هشیمه هک  نم  نیا  متسین . وا  لباقم  رد  نم  هک  مایتسه ، دوجو و  مامت  اب  مدرک ، سح  هکلب  هفوکش ، ندرک  سمل  نوچمه  هن  مدرک  سمل 

تفگیم نوچ  تشادن ، رادید  تقاط  منامـشچ  شاهناگی  تمظع  لباقم  رد  متـسه . نم  دـیوگب  هک  دوبن  اجنآ  رگید  منم ، تفگیم  دوب و 
. منم

دـیپتیم و هشیمه  هک  یبلق  دـنیبب . دوبن  راوازـس  هک  ار  ینامـشچ  نآ  دنتـسب  قشع  طرف  زا  ار ، قوشعم  ندـید  هار  تسبیمن  هک  ییاـهکلپ 
رظن هب  هک  دوب  فیعض  نانچنآ  حور ، شپت  لباقم  رد  نآ  شپت  نوچ  دیپتیمن ، رگید  منم ، تفگیم 
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! نـم زیزع  نـم ! يادـخ  زج ، میوـگب  متــسناوتیم  هـچ  ار ، هناـخ  بحاـص  تـمظع  ار و  گرزب  ـالاو و  هناـخ  نآ  مدـید  یتـقو  دــمآیمن .
ار شیادتبا  هن  هک  یملاع  نیا  رد  نیرتینتشاد ! تسود  نیرتفیطل و  ناگدنـشخب ! نیرتهدنـشخب  نایابیز ! نیرتابیز  نانابرهم ! نیرتنابرهم 

. سب مراد و  ار  وت  اهنت  یتیگ  هصرع  نیا  رد  هک  منادیم  طقف  ار ، شیاهتنا  هن  منادیم و 
. مراد تتسود  میوگب : متفیب و  كاخ  هب  شلباقم  رد  هک  مدوب  هتفرگن  رارق  ریثأت  تحت  نینچ  یسک  رادید  زا  نونک  ات 

يادخ دش : دـنلب  نابز  نیا  زا  هلمج  کی  اهنت  مدیـسر . ارم ، دـیناوخب  تفگیم : يرمع  هک  شقوشعم  رادـید  هب  قشع و  هناخ  هب  یتقو  یلو 
هک منم ، دوجو  ِملاـع  يور  رب  دوجوم  نیرتتخبـشوخ  نیمز ، يور  رب  مدآ  نیرتتخبـشوخ  متفگ  دوـخ  اـب  نم . يادـخ  نم ، يادـخ  نم ،

ییوگب رورغ  اـب  یناوتیم  ینک ، ساـسحا  تراـنک  رد  ار  وا  دوجو  نوچمه  يدوجو  یتـقو  تسوا . دوجو  رد  هدـش  لـح  نم  دوجو  رگید 
فـصو تمظع  دـیدیمن  دوـب  ادـج  وا  زا  یتـقو  هک  ینم  تسه و  تناگدـید  لـباقم  رد  شتمظع  هک  وا  تـسوا ، زا  یئزج  هـک  ینم  مـنم ،

. ار شریذپان 
مدرکیم ار  وت  هناخ  رادید  يوزرآ  بلق  میمص  زا  طقف  مدوبن . تکابیب  ناقشاع  وزج  يدناوخ ، ارم  وت  هک  مدوبن  نانچ  نآ  نم ، دوبعم  يا 

. ار تتردق  هوکش و  تمظع و  مبایب  هک 
نوچمه ار ، تناقشاع  زا  ییایرد  مدید  هک  ینامز 
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نوچمه تیابیز ، هناخ  نآ  رود  هب  میتشگیم  میتشگیم و  نایمدآ  يایرد  اـب  دـسریم ، شمارآ  هب  اـیرد  شوغآ  رد  هک  يدور  زا  ياهرطق 

. تایهلا گرزب  شرع  هب  میسرب ، وت  هب  میتساوخیم  نوچ  میتشگیم ، ناگتشرف  زا  رتالاب  یتح  میدوب ، ناگتشرف 
یکاخ شیوپ  رد  نانچمه  یلو  میوش  رتکیدزن  نانابرهم ، نیرتنابرهم  يا  وت ، هب  شخرچ  ره  اب  اـت  میدـیخرچ  تاهناـخ  رود  هب  رود  تفه 

. میدرک دوخ  باجح  نآ  باجح و  نیا  عفر  يارب  اعد  میدنام و  روضح 
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جح فصو  رد 

نایهاشیلع مناخ 
دنک يرای  مه  لیربج  دهن  رب  شیانب  مدآ  دنک  يرامعم  شرع  رد  ادخ  دیاب  ار  هناخ  نیا 

دنک يراکچگ  شوقنم و  رگد  مزعلاولوا  ار  نآ  دنک  يراجح  دنچ  کی  رگد  یمزعلاولوا  دیآ 
دنک يرادهگن  يدنچ  شاهناخ  زا  ادخ  ناس  نیا 

زا يوش  اهر  دیاب  تکرح  نیا  رد  دحاو و  تقیقح  ّقح و  يوس  هب  رون ، يوس  هب  تکرح  یتسه ، هب  یتسین  زا  تکرح  تسا ، تکرح  جـح 
يدازآ ییاهر  نیا  و  درادیم . زاب  تقیقح  زا  ار  وت  هک  هچ  ره  زا  يوش  اـهر  دـیاب  دـنکیم . لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  هک  هچ  ره  زا  تدوخ و 

. تسا ضحم  یکاپ  دشاب ، هدنام  كاپ  تلد  هنییآ  رگا  و  یگدازآ . اب  هارمه  تسا 
ان یهار  ییوگ  راومه ، فاص و  ینادیم  توکس و  یگداس و  تسا ، هداس  زیچ  همه  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  ترکف  هچنآ  زا  كاپ  ياهصرع 

راومه ینادـیم  هب  نونکا  ياهداد و  يدورو  ناحتما  ياهتـشذگ ، تخـس  ياههندرگ  زا  ياهدـیدرونرد و  ار  اههرخـص  ياهدومیپ . ار  راومه 
؛ ياهداهن مدق 
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. يرادیمرب ماگ  مارآ  ردقچ  هداد و  تسد  وت  هب  فیطل  ساسحا  نآ  رد  نتشاذگ  مدق  اب  هک  ینادیم 

هچ ساسحا و  زا  راشرس  يدوجو  زار ، رگنایب  ییاهلد  زاین و  يایوگ  ییاه  مشچ  شخرچ ، رد  ناشورخ  ییایرد  هناخ  نیا  درگ  رب  کنیاو 
دیاـب اـجنیا  هتخیمآ . مه  هب  تمظع  یگداـس و  اـجنیا  يدیـشیدنایم . هک  تسا  نآ  زا  رتهداـس  اـجنیا  تسا . زیگناتریح  هچ  یبیجع ! ّسح 

رتمّمصم درک و  رتمکحم  ار  اهمزع  تشادرب و  رتمارآ  ار  اهماگ  دیاب  اجنیا  تسش . ار  اهلد  اهرکف و  اه ، مشچ  اه ، تسد  دیاب  دوب ! ایریب 
. دوب

زیچ همه  اجنیا  دنکیم . اهیتسین  هب  هتـسباو  ار  وت  هک  هچ  ره  زا  یـشاب  يراع  دیاب  هک  تساجنیا  یگیاریپیب . تسا و  یکاپ  زیچ  همه  اجنیا 
. تسا یتسه 

. دندرگ زاب  هک  نانآ  هب  هدش  هداد  هدعو  هک  یترفغم  تمحر و  هدناشک ؛ اجنیا  هب  ار  وت  هناخ  بحاص  ترفغم  تمحر و  هب  دیما 
. تسا رون  رسارس  اجنیا  تسا . يرادیب  نیا  ادنوادخ !

. تسام دیما  هناخ  دیحوت و  هناخ  اجنیا  و  تدحو ، یگنرکی ، یگیاریپیب ، تسا . كاپ  زیچ  همه  اجنیا 
. تفگ ناوتیم  هچ  تمظع  همه  نیا  ربارب  رد  ادنوادخ !

ام رب  ار  ناهانگ  راب  ینیگنـس  سپ  میحر . ینامحر و  وت  ناـبرهم ، ياهدنـشخب و  وت  تسوت . صوصخم  ساپـس  هک  ار  وت  ساپـس  ادـنوادخ !
، میاهدمآ دوخ  هب  هک  نونکا  نادرگ . کبس 
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. هانگ همه  نآ  زا  يرذگرد  ات  میهاوخیم  وت  زا  میاهداتسیا ، تاهناخ  رد  هب  هک  نونکا 

میورب هار  نآ  هب  رگا  هک  یهار  تسوت و  يوس  هب  هک  یهار  هب  ینک  نامتیادـه  اـت  میهاوخیم  وت  زا  یـشتسرپ . هتـسیاش  وت  اـهنت  ادـنوادخ !
. دنکیم ینیگنس  ناتیاهتسد  رب  تیصعم  رابهلوک  هک  نونکا  و  تسام . شاداپ  وت  يدونشخ 

. نیمحارلا محرا  ای  میحر و  ای  نامحر ، ای  ادنوادخ !
. تسوت يوس  هب  نامزاین  ياهتسد 

هب یبای  تسد  نآ  هب  رگا  هک  یتفرعم  روضح ؛ تفرعم و  جوا  هب  يرگنیم . رتالاب  هب  تسـالاب و  يوس  هب  اـهرکف  تسا . صولخ  جوا  اـجنیا 
. يرگنب بوخ  ییاشگب و  ار  تیاهمشچ  ینزب و  رانک  ار  اههدرپ  قلطم ، ِيرادیب  يوش ؛ رادیب  دیاب  نونکا  ياهدیسر و  يراگتسر  همشچرس 

. يوشیم رترادـیب  دـشاب  ّتین  یکاپ  صولخ و  اب  تلمع  رگا  گرزب و  یلّوحت  زاغآ  يرادـیب ، کی  زاغآ  دـشاب ، يزاغآ  دـیاب  تندـمآ  اّما 
. يوش رتعضاوتم  دیاب  ياهدید  ار  تمظع  همه  نیا  هک  نونکا 

عضاخ هچ  و  اج . همه  رد  اجنیا و  رد  دننکیم ، تونق  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  لامک  اب  هک  نانآ  یـشاب ، نیتناق  زا  دیاب  اجنیا  رد 
. دناهدید ار  اهتمظع  هک  نانآ  دنعضاوتم  و 

میحر ناـمحر و  زاـینیب و  دـحاو و  هناـگی و  قـلطم و  روـن  لاـمک و  نآ  زا  یتـسه و  چـیه  هک  ینادیم  يراـگنایم . چـیه  ار  دوـخ  اـجنیا 
اُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  دنک . تتیاده  ات  یهاوخیم 
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(1) ِروُّنلا . َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی 

كدنا كدـنا  دوش و  هتـشابنا  مه  يور  رب  اههّرذ  ات  راذـگن  رگید  نادرگ و  كاپ  اهيدـیلپ  اهرابغ و  زا  ار  تدوجو  هنیآ  وش و  رادـیب  سپ 
. دنادرگ لّدبم  اهیکاپان  زا  ياهحفص  هب  ار  تدوجو  كاپ  هنیآ 

. رتالاو رتالاب و  زاب  اهرتالاب و  نآ  هب  نک . الاب  هّجوتم  ار  تلد  رگنب و  تفرعم  جوا  هب  سپ 
(2) ُبُولُْقلا . ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  هک  یبای . شمارآ  شدای  رکذ و  اب  ات  قلطم . رون  يوس  هب  لامک و  جوا  هب 

257 هرقب : - 1
28 دعر : - 2
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اههمشچ هوک 

بایماک الیل 
دندادیمن اهزب  هب  يریش  دندوب و  تیصاخیب  شیاه  فلع  هک  ییارحص  رب 

دوبن مه  رتش  کی  شطع  ندرک  فرطرب  يارب  یبآ 
دوب هداتسیا  همشچیب  هوک 

اه گنس  رب  دیشروخ  ياههعشا  ذوفن  اب  زور  ره 
دشیم هزات  هرابود  تعیبط 

دندشیم دلوتم  کچوک  ياه  گنس  گرزب ، ياه  گنس  نتسکش  اب 
تشادن دوجو  یگدنز  زا  يرگید  هناشن 

دوبن ندناوخ  يارب  يدورس 
دوبن ياهیآ )  ) يرعش نوچ 

تشذگ اهلاس 
درکن يرایبآ  ار  ارحص  یناراب 
دشن يراج  هوک  زا  ياهمشچ 

دمآ يدرم  و ... 
دور الاب  هوک  زا  هک  مّمصم 

رّکفت يارب  یناکم  يوجتسج  رد 
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دوب لمع  رکف و  لها  هک  يدرم 

درک ادیپ  هوک  كون  رد  یهاگهانپ 
دنک رکف  ات  تسشن  و 

درک رکف  درک و  رکف  درک ، رکف  وا 
تفرگ ار  هیآ )  ) رعش ات 

دناوخب هنوگچ  تفرگ  دای 
. دش هتخومآ  وا  هب  ینامسآ  تاملک 

دنوشیم يراج  نییاپ  هب  دنوریم و  الاب  هوک  زا  مدرم  هک  تساهلاس  اهلاس و  الاح 
دیآیم نییاپ  همشچ  هک  یتروص  هب  هرطق  ره 

دراد شناتسد  فک  رد  هک  یتقیقح  اب 
دننکیم ادیپ  هوک  نییاپ  فرط  هب  ار  ناشهار  همشچ  اهرازه 

. دنوشیم يراج  ایند  هشوگراهچ  هب  ایند ، هطقن  راهچ  هب  و 
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رفس

یمیلس دنز  ایرام 
مدوب هک  اهربا  يور 

متشاد یبیرغ  ساسحا 
؟ مراد هناخ  نیمادک  يوس  ور  نم  ایآ 

زاب میدیسر  هک  بوبحم  رهش  هب 
دوب نم  اب  بیرغ  ّسح  نآ 

مداهنیم بوبحم  هناخ  هب  مدق  زور  ره  هچ  رگا 
متسیرگیم اهتعاس  وا  ربق  رب  رس  و 

. دوب رگید  ياج  ملد  اّما 
اهبش اهزور و  دش ، یط  اهزور  ناسنیدب  *** 

تشادن ار  میدق  تبرغ  نآ  مساسحا 
شمسانشیم تساهلاس ، ییوگ  راب  نیا 

ار شیاههچوک  شنیمز و 
مدوب راید  ِرهش  كرت  زا  رابهودنا  هچ  رگ 

راودیما اّما 
؟ هچ يارب  ایآ 

 ... مدیمهف هآ ،
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؟ مراد هناخ  نیمادک  يوس  ور  منادیمن  مدوب ، هتفگ  تسه ، تدای 

هبوت هناخ  دیما ، هناخ  هناخ ، نآ 
تسادخ هناخ  هناخ  نآ  اعد ، هناخ 

نتفر نآ  درِگ  دراد ، يروش  هچ 
شراوید رب  رس  هک  هاگنآ  ییایند  هچ  و 

هاتوک هچرگ  ییاههظحل 
درذگیم زاین  زار و  هب 

هاگ چیه  تفر ...  دهاوخن  دای  زا  هاگچیه  *** 
اهندوب دوخ  يادخ  اب  اهنتسیرگ و  اهتدابع  نآ 

یباییم رد  ار  نامز  شزرا  هک  تساجنیا 
 ... تفر دیاب  رگید  اّما 

هرخألاب و  *** 
مدوب هک  اهربا  يور  زاب 
متشاد یبیجع  ساسحا 

دوبن بیرغ  رگید 
! ... هشیمه زا  رتانشآ  راب  نیا 

***
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افص رد  افص 

یلامج رسای 
ینکیم و ادـج  دوخ  زا  ار  ایند  هماج  هاـنگ و  هماـج  يزیریم ، رود  نت  زا  ار  هتخود  ياـههماج  ییآیم و  دورف  تاـقیم »  » رد هک  یماـگنه 

. تسا یگدنز  هژاو  نیرتابیز  یگدنب »  » هک یناشوپیم  دوخ  هب  ار  یگدنب  تعاط و  هماج 
. ینکیم هبوت  رارقا و  ناهانگ  هب  تبسن  راگدرورپ  دزن  رد  یهدیم و  وشتسش  ناهانگ  اهشزغل و  زا  ار  نت  ندرک » لسغ   » ماگنه هب 

. دروآیم دجو  هب  ار  وت  ندش ، مرحم  يوزرآ  يوشیم و  مرُحم »  » هرجش دجسم  رد  هاگنآ 
کیبـل هـک  ناـمز  نآ  اـبیز . يدـنویپ  هزاـت و  یتسـسگ  یهنیم . اـپ  ریز  ار  یهلا  ریغ  ياـهنامیپ  يراذـگیم ، ّجـح  ناـمیپ  هـک  ماـگنه  نآ 

 ...«. ْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  ْکیََّبل ، َّمُهَّللا  ْکیََّبل ، . » یهن هنیس  رب  تمدخ  تسد  ینک و  ّقح  یگدنب  يدرگیم  دهعتم  ییوگیم ،
، يراوید راهچ  نآ  ینکن . مگ  هر  ات  تسا  یناـشن  گنـس  هک  ارچ  ینکیم ؛ ظـفح  دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  يرگنیم ، هبعک  هب  هک  ماـگنه  نآ 

. دناوخیم زاورپ  هب  ار  تلد  هشوگ  راهچ 

افص رد  www.Ghaemiyeh.comافص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 210زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


185 ص :
هانپ و نینچ  اـجک  چـیه  هک  ياهدروآ  هاـنپ  تراـگدرورپ  هب  هراـّما  سفن  ناطیـش و  ّرـش  زا  يوشیم  مزتلم  ار  دوسـألارجح »  » هک ناـمز  نآ 

. دمآ دهاوخن  تسد  هب  مکحتسم  ياهعلق 
نامـسآ و لزغ  تیب  هاش  هک  خـیرات  هشیمه  مولظم  نآ  یلع » . » يروآیم دای  هب  ار  یلع  یـشکیم ، شوغآ  رد  ار  راجتـسم »  » هک ناـمز  نآ 

. تسا نیمز 
نآ نابرـض  ره  يراـگنایم و  اـهلد  سنوم  اـهنت  قشع - درگ  رد  ار  تبلق  یتسار  هب  يزادرپیم ، فاوط  هب  پچ  بناـج  زا  هک  ماـگنه  نآ 

. دنکیم داجیا  فاوط  يونعم  ياضف  رد  نیشنلد  یگنهآ  کئالم ، ندز  لاب  ِگنهامه 
. یهنیمن رتارف  اپ  لوسر  ادخ و  ّدح  زا  ینعی  يرذگیم ؛ ماقم  فاطم و  نایم  زا  هک  ماگنه  نآ 

. درک هیده  ار  يراکادف  هناقشاع  هچ  رجاه  هک  یهنیم  جرا  ار  يردام » رهم  ، » يروآیم فاطم  رد  ار  لیعامسا » رجح   » هک هاگنآ 
. نامزمه ار  سرت  يراودیما و  يزومآیم  دوخ  هب  ینکیم ، یعس  لد  يافص  اب  هورم » افص و   » نایم هک  نامز  نآ 

زا ریغ  هچنآ  ره  زا  وم  ره  هزادـنا  هب  ینک و  نورب  وم  هب  وم  سفن  ياوه  رـس ، زا  هک  اجنآ  رب  ینکیم ، ریـصقت »  » وم ندـیچ  اب  هک  ماگنه  نآ 
. یهاوخیم ییادج  تسوا 

. ینکیم هحفاصم  تسود  اب  ییوگ  یسوبیم ، ینکیم و  سمل  ار  نآ  یتسیایم و  دوسألا » رجح   » لباقم رد  هک  ماگنه  نآ 
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هرطق یـشاب . شدای  هب  هشیمه  زا  رتلالز  یهاوخیم  راگنا  ینکیم ، رّهطم  ار  دوخ  دوجو  يزاـسیم و  وضو  مزمز » بآ   » هب هک  ماـگنه  نآ 

. يراذگ قشع  هدجس  ییرگب و  هشیمه  زا  رتفاّفش  رتصلاخ و  يوش . بآ  هرطق 
ياپ هک  هاگنآ  تسا و  هَّللا » ۀـفرعم   » بسک ّلحم  اجنآ  وا . یتسه و  وت  اهنت  یباییم ، روضح  ینامـسآ  نیمزرـس  نآ  تافرع »  » رد هک  هاگنآ 

َقَلَخ (1) يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  نینط  یتسیایم ، رون  هوک 
. يونشیم شوگ  هب  خیرات  لد  زا  ار 

. دنکیم مرگلد  ار  وت  تعاط ، یلوبق  دیما  يدومن ، كرد  ار  ندوب  وا  اب  هک  ياهماگنه  نآو 
ار تاغوس  وت  رهم  زیگنالد  هشوت  تسا و  هدـیدرگ  رتکبـس  مناهانگ  راـب  هلوک  منکیم  سح  تسا . رارقیب  رگد  يرادـید  يوزرآ  رد  ملد 

دهاوخ مراظتنا  رد  حبص  هدیپس  تسا و  هتـشذگ  باتهم  روضحیب  زا  رتکیرات  ادلی و  ياهبش  زا  رتدنلب  ياهداج  ییوگ  دوب . دهاوخ  مه 
. دیشروخ هاگلزنم  ات  درک  دهاوخ  مایهارمه  دنام و 

1 قلع : - 1
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رون ناوراک 

يدابآ رظن  نافرع 
یلو دوشیمن  ترواب 
ادخ هناخ  هب  موریم 

دسریم رون  ناوراک 
اههتشرف زا  یناوراک 

تسا ُرپ  نارگید  ياهتسد  *** 
مایلاخ تسد  هچ  یلو  نم 
زیرب ار  کشا  ياههکس 

مایلافس لد  يا  کلق ،
طقف مکچوک  كاس  يوت  *** 

سب تسا و  هتسکش  لد  کی 
تسا اهلاس  هک  منکیم  رکف 

سفق نم  تسا و  هدنرپ  لد 
ار هدنرپ  نیا  هک  موریم  *** 

منک اهر  وا  ياوه  رد 
وا مخز  يارب  موریم 
منک اعد  لد ، ِمیمص  زا 
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قایتشا قشع و  غاد و 

يدابآرظن نافرع 
زا هحرش  هحرش  یلد  هدز و  تلاجخ  یلاخ و  ییاهتسد  اب  راسمرش ، هدنکفارس و  ماهداتسیا ، رد  تشپ  دوشیمن ! مرواب  تسادخ . هناخ  اجنیا 

. قایتشا قشع و  غاد و 
. دناهدنام تباجتسا  هظحل  راظتنا  رد  هک  اعد  ملاع  کی  اب  ماهداتسیا  تسا . مارحلا  دجسم  تسادخ . هناخ  اجنیا 

. هاگن مین  قشع  هب  تافتلا و  ياهظحل  دیما  هب  ماهدنام 
. تسا هلوره  رجاه و  نیمزرس  اجنیا  لیعامسا . تعاط و  نیمزرس  میهاربا . تلاسر و  نیمزرس  تقاط ، يروبص و  نیمزرس  تسا . هّکم  اجنیا 

. ناحتما يداو  تسا و  قشع  هاگنابرق  اجنیا 
! یتساران یتساک و  زا  تسا  ُرپ  مراب  هلوک  و  دناهدنام ؛ يربخیب  یشومارف و  ِكاخ  رد  میاهاپ  مرادن . نتفر  ياپ  یلو  نم  تسا . هبعک  اجنیا 

هچ ره  ناهگان  دنکیم ، ینیگنس  میاههناش  يور  ایند 
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. درخ ِدرُخ  ِدرُخ  موشیم ، درُخ  نم  دیآیم و  دورف  نم  رب  تسا  تمظع  تبیه و 

. کشا زج  دنامیمن ؛ یقاب  نم  زا  زیچ  چیه  رگید 
منادیمن مرواین . رطاخ  هب  ار  دوخ  تقو  چـیه  ات  مدـشیم  مگ  دربیم  دوخ  اـب  ارم  هک  ناـمایب  بالیـس  نیا  رد  میاـهکشا ، رد  شاـک  يا 

. نرق کی  لاس ، کی  هقیقد ، کی  دیشک ، لوط  ردقچ 
. متسیرگ اهنرق  اهلاس و  دیاش  منادیمن 

. مراپسب وا  هب  ار  ملد  هک  موریم  میآیم ، نییاپ  اههّلپ  زا  مریگیم ، متسد  ود  نایم  ار  مبلق  موشیم ، دنلب 
! وت یمدق  دنچ  رد  نم  یکیدزن و  هچ  وت  زورما  میاهدناوخ ، زامن  وت  هب  ور  اهلاس  هک  هبعک ، يا  هدرک ، نت  هب  هایس  هماج  يا  هایس ، هعبک  يا 

 ... ات میآیم  موش ، هصالخ  وت  فاوط  رد  ات  میآیم 
. دربیم دراشفیم و  دریگیم ، دوخ  رد  ارم  تیعمج  و 

. هَّللا ای  هَّللاای ، هَّللا ، ای  هَّللا ، ای  نطاب ، ای  رهاظ و  ای  رخآ ، ای  لّوا و  ای  روکش ، ای  روبص و  ای  میحر . ای  میرک و  ای  ربکا ، هَّللا  هَّللا ، ّالا  هلا  ال 
! یمانمگ یمانیب و  تسابیز  هچ  مرادن و  یمان  رگید  هدش ، مگ  تیعمج  نایم  رد  نم  مسا  مرادن . یمسا  چیه  رگید 
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. تسا نم  نید  ندش  مگ  رد  ندش  مگ 

. تسا نم  نییآ  تسه  رد  یتسین 
قـشع لها  مقـشع ، يدابآ  لها  نم  مناشنیب ، هک  تساهلاس  راگنا  منادیمن ، كاخ ، مادـک  لها  يدابآ ، مادـک  لـها  متـسه ، اـجک  لـها 

. مدابآ
 ... مینزیم َرپ  میریگیم و  جوا  میدرگیم ، میدرگیم و  میخرچیم ، میخرچیم و 

ابحرم نارازه  دصاب  وت ، تسه  زا  ام  تسه  يا  وتتسد  رد  ياهرهُم  ام  وتتسم ، نودرگتفه  يا 
، هن راب  تفه  دننک ، فاوط  ات  دناهدش  یکی  ناسنا  نامسآ و  نیمز و  تسا ، رـشحم  تسا ، تمایق  تسین . ایند  تسا ، باوخ  تسین ، يرادیب 

. عمج یتیدبا  اب  دوشیم  برض  یتیاهنیب  رد  تفه 
. تَدنَشکیم تَدنََربیم ، تسین ، تدوخ  تسد  هن ، يوریم ، ولج  طقف  ولج ، طقف  ینادرگربرس ، یناوتیمن 

تسا رگید  یتسم  ِیتسم  ام ، ِیتسم  همه  نیا  تسا  رگد  یتسه  ِیتسه  ام ، یتسه  همه  نیا 
. يروایب نابز  هب  اجنیا  ار  تیاهتجاح  همه  یتساوخیم  اجنیا ، يارب  يدوب  هتشاذگ  ار  تیاهاعد  همه 
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رجح رد  یـسوبب و  ار  دوسالا  رجح  یتساوخیم  یـشکب ، هبعک  هایـس  هچراپ  رب  یتسد  یتساوخیم  ینک ، اعد  الط  نادواـن  ریز  یتساوخیم 

. یهاوخیمن زیچ  چیه  رگید  الاح  اما  یتساوخیم ..  يرازگب . زامن  لیعامسا 
. دنامیم وا  طقف  يوریم و  مه  وت  هن ، هَّللا ، ینامیم و  وت  دوریم ، رانک  تیاهنتساوخ  همه  الاح 

. هَّللا هَّللا ، هَّللا ،
چیه رگد  دیابیم  وتقشعارم  چیپردچیپ  دیمانیا  هارهب 
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تسود ِرب  ات 

یمیقتسم هموصعم 
. منیبیم ار  اهیهایس  طقف  مشیدنایم ، هک  مدوجو  يافرژ  هب  منیبیمن . هانگ  رابغ  زج  زیچ  چیه  مرگنیم  هک  دوخ  هب 

!؟ دشاب هدش  وا  نوچ  ِقیال  نت ، نیا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ 
ینامهیم نیا  قیال  نم  هک  دوب  نکمم  روطچ  دـیجنگیمن . نم  هانگ  زا  رپ  ریمـض  رد  هک  دوب  كاـپ  يّدـح  هب  نشور و  يّدـح  هب  فطل  نیا 

. ار هناخ  هاریّتح  هن  منادیم و  ارینامهیم  بادآ  هن  مسانشیم  بوخ  ار  هناخبحاص  هن  هک  نم  مشاب ؟ هدش 
. تفریذپ دوخ  هناخ  هب  ارم  وا  مدوبن . باختنا  نیا  هتسیاش  هچ  رگ  دیدنسپ ، ارم  وا  دید . دوخ  قیال  ارم  وا  يراوگرزب ! هناخبحاص  هچ 

هعرق یک  ادوبعم ! هک  دوب  نیا  اهنآ  کت  کت  بلق  رد  تسا . ترسح  کشا  زا  رپ  ناشیاهمـشچ  دندمآ ، ماهقردب  يارب  هک  اهنآ  متـسنادیم 
موریم ییاج  هب  نم  هک  دنتـسنادیم  اهنآ  دـشیم . رتشیب  ناشدوجو  رد  نتفر  هب  قایتشا  دـندیدیم  هک  ارم  داتفا . دـهاوخ  ام  مان  هب  لاف  نیا 

هب زبس و  جارعم  هب  اجنآ  زا  کش  نودب  منک ، كرد  ار  اجنآ  رگاو  مشاب ، قیال  رگا  هک 
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. دیسر مهاوخ  دودحم  ان  یتخانش 

کی مدوشگ ، ار  منامـشچ  هک  نیمه  مدوب  هتـسب  ار  منامـشچ  مدرکن . سح  ار  نامز  ِتشذـگ  هک  مدوب  دوخ  ناشیرپ  راکفا  رد  قرغ  نانچ 
. متفای دابآرهم  هاگدورف  رد  یندشان ، رارکت  یمد  هدیپس  رد  ابیز  یهاگرحس  رد  ار  دوخ  تخیر و  مرتفد  رب  سیخ  منبش 

: تسب شقن  منامشچ  شیپ  رد  تایآ  نیا  مدوشگ و  ار  نآرق  يروابان  تهب و  لامک  رد  مدش  هک  امیپاوه  رب  راوس 
. ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنَِکلَو  ُراَْصبَْألا  یَمْعَتَال  اَهَّنِإَف  اَِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ  َْوأ  اَِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَفَأ 

(1)
! یهدمهار وت  هکمناوخب  یلوخد  نذا  هنوگچ  ایادخ ! هک  دش  رتدیدش  نم  رد  هروشلد  مدیسر ، هّدج  هب  هک  یماگنه 

ریوک و تمظع  دندوب . هدمآ  نم  زا  لبق  هک  ینارئاز  هدنام  هار  هب  ياهمشچ  رـسکی  دوب و  ریوک  رـسکی  دوب . نابایب  رـسکی  هنیدم  ات  هّدج  زا 
کـشا هک  ارچ  مدـیدیم ؛ نیرولب  یماج  رد  ار  مفارطا  ماـمت  درک . یهارمه  هنیدـم  اـت  ارم  تسا ، شیاـین  قرغ  زین  وا  ییوگ  هک  شتوکس ،

. دوب مهارمه  رایتخایب 
، مدرک مالس  عیقب  ناتسربق  هب  مدیسر ، هک  هنیدم  هب 

46 جح : - 1
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. مدرکسح مدوجو  یخسرف  دنچرد  ارنآو  مدوشگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  هب  ار  میاهمشچ  دعب  مدیسوب و  هدید  اب  ار  یبنلادجسم 

. دندوب هتخاس  عیقب  كاخ  زا  ار  مناج  لِگ  مدوب و  هعیش  کی  نم  اّما  دندادیمن ، ار  عیقب  هب  دورو  هزاجا  اهمناخ  هب  هچ  رگا 
تبرغ دوب . مایگنتلد  جوا  دوبن ، هداس  ناتـسربق  کـی  میارب  عیقب  مدـّلوت ، هظحل  زا  میدوب . هدروخ  دـنویپ  مه  اـب  هک  دوب  اـهلاس  عیقب  نم و 

. دوب مناماما  نفدم  دوب . مایبهذم 
ندرک لکوت  نتسج و  لسوت  بیرغ  اهنت و  نیمزرس  نیا  زا  هطقن ، نآ  زا  مَکبَراح .» نَِمل  ٌبْرَحو  مُکََملاس  نَِمل  ٌْملِـس  ّینا  : » مدناوخ هتـسهآ 

«. هَّللاَْدنِع اَنل  ْعَفْشا  ِهَّللاَْدنِع ، ًاهیِجَو  ای  : » مدناوخیم مبلق  نابز  ابو  ملد  رد  نم  دراد و  یپ  رد  بیجع  یلاح 
. متفرگ رب  عیقب  زا  یبنلادجسم  ندید  يارب  ار  منامشچ  متشاذگ و  مبلق  رد  ار  عیقب 

؟ دندرک شیانب  لالب و ...  ادهشلادیس ، هزمح  شکاپ ، نارای  ربمغیپ و  هک  تسا  يدجسم  نامه  نیا  ایآ  ایادخ ! راب 
. منک هوکش  ربمایپ  دزن  رد  هعیش  تبرغ  رب  میرگب و  ياهياه  مریگب و  شوغآ  رد  ار  مربمایپ  كاپ  حیرض  متساوخیم 

. دوب زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  یبیب  ملاع ، ود  هعیفش  تداهش  درگلاس  بش  مدوب ، عیقب  نامهیم  نم  هک  بش  نآ 
ام يور  هب  ار  عـیقب  هک  میتـسنادیم  بوـخ  هـچ  رگ  میداـتفا . هار  هـب  عـیقب  فرط  هـب  نازیر  کـشا  میتـفرگ و  تـسد  رد  ار  حـیتافم  باـتک 

هب ار  نامبلق  هک  دوب  اهلاس  ام  اّما ، دنیاشگیمن .
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195 ص :
. میدوب هدوشگ  عیقب  يور 

دنوش و زبس  هک  هاگنآ  اهلاهن  نیا  دوشیم و  هتـشاک  عیقب  لد  رد  یقـشع  لاهن  عیقب  كاخ  رب  ام  کشا  ره  اب  دنتـسنادیم  دـیاش  منادیمن ،
. دننک سح  ناشباوخ  زا  هدش  نیگنس  ياهرس  رب  ار  عیقب  هیاس  دیاب  اهنآ  دنهد  هویم 

هب نم  زا  هک  هنیدـم  كاخ  لاح  هب  شوخ  اههدرن ، لاح  هب  شوخ  نازحـألا ، تیب  لاـح  هب  شوخ  دـنتخیریم . کـشا  مه  اـههدرن  بش  نآ 
. دنرتکیدزن مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هب  داّجس ، ماما  هب  نسح ، ماما  هب  ارهز ،

. وت روبص  گنس  نم  هن  يدوب ، نم  روبص  گنس  وت  هک  ییاجک  وت  ارهز  دیشکیم . دایرف  دزیم و  هلان  تخیریم و  کشا  نازحالاتیب 
ایند و لیم و  سوه و  يوه و  ماهلبق  رگید  هک  مدروخ  مسق  مداد . رییغت  ار  ماهلبق  اجنامه  مدرک و  دهع  میادـخ  اب  مدیـسر ، هک  نیتلبق  وذ  هب 

. منک انب  لِگ  هبعک  هب  ور  ار  لد  هبعک  دشاب و  لد  هبعک  ماهلبق  هک  مدروخ  مسق  دشابن . شیاسآ  هب  تبغر 
. مدرک سح  ار  محور  يدیپس  مدناشوپ ، نت  رب  ار  يدیپس  سابل  هک  یماگنه 

دیپس سابل  نیا  اب  دیـسر . مهاوخ  شـشرع  هب  ادخ  شرف  زا  دـیپس  سابل  نیا  اب  کش  نودـب  مبایرد ، ار  هّکم  رگا  منک ، كرد  ار  مارحا  رگا 
. تسشن مناجرب  نادیواج  یلاعتم و  زبس و  یمغ 
ینیمز لومرف  نیمادک  رد  ار  تاقیم  هلصاف  منادیمن 
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196 ص :
. درادن ار  نتفگ  نیا  زا  شیب  ناوت  هتسخ  نهذ  نیا  مروآ . تسد  هب  ار  شرع  هزادنا  ات  مهد  ياج 

ِرـس ات  ُربنایم  هّداج  کی  هنیدـم و  ياهلخن  يادـنلب  هب  تسا  ياهفیحـص  تسین ، ناکم  کی  تسین ، رطـس  کی  تسین ، هملک  کی  تاـقیم 
. تسود هناخ  هب  ندیسر  هار و  راهچ  زا  رذگ  يارب  یلپ  تخانش و  هار  راهچ 

يارب ماهنشت  هچ  میهاربا ! ماقم  رب  مالـس  رومعملاتیب ! اب  ياهتـشگ  يذاحم  ابیز  هچ  تاّیهلا ! مامت  لقث  زکرم  وت  رب  مالـس  هبعک ! وت  رب  مالس 
. تسود ترضح  رب  مالس  مراد . هورم  افص و  ندرک  یط  يارب  ناوترپ  ياپ  هچ  مزمز ! ندیشون 

. تسوا زا  تسه  هچ  ره  هک  تسود  هناخ  رب  مالس 
هنوگچ هک  مدـیمهف  مدیـسر و  فیلکت  هب  نم  يرآ ! مدـیمهف . ار  فیلکت  ینعم  هزات  متـسب ، مارحا  سابل  رد  زاـمن  نیلّوا  يارب  هک  ار  تماـق 

. متسیاب زامن  هب  شلباقم  رد  دیاب  هنوگچ  منک و  یگدنز  دیاب 
؟ تساجک رای  نیبب  دنب  رگد  مارحا  یجاح  دوشن  مگ  هر  هکتسا  یناشن  گنس  دوخ  هبعک 

هک ینعی  مدرک ؛ هدجـس  ود  هک  یماگنه  متخیر و  رود  هب  ار  ندرک  مخ  ریغ ، شیپ  رـس  ینعی  متفر ؛ عوکر  هب  مارحا ، سابل  اب  هک  یماـگنه 
هب هک  یماگنه  راب  مّود  مدـمآ و  كاـخ  زا  مدـمآ  اـیند  هب  هک  یماـگنه  راـب  لّوا  تفرگ : مهاوخ  رارق  ترهم  وترپ  رد  هشیمه  يارب  راـب  ود 

. مدرگیم زاب  كاخ 
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197 ص :
تـسا ناناج  قیال  هناخ  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  مدوب . هدیدن  ار  هبعک  هاگچیه  اّما  مدوب ، هدروخ  دنویپ  هلبق  اب  رتشیپ  مدید ، میور  شیپ  ار  هبعک 

. درادن ار  ياهناخ  نینچ  كرد  لّمحت  بات و  لد  ناریو  هناشاک  نیا  و 
، ار مسج  نیا  مهاوخیمن  ار ، ناج  نیا  مهاوخیمن  مرگنب . وا  هب  هنوگچ 

! نک ممشچ  همه  ایادخ !
. دسریمن هناخ  نآ  هب  هک  یماگنه  دیآیم ، راک  هچ  هب  تسد  منیبب ، طقف  مهاوخیم 

. درادرب یمدق  دناوتیمن  فعض  تّدش  زا  هک  یماگنه  دیآیم  راک  هچ  هب  اپ 
ياهشوگ رد  راذگب  دوش . هدیشک  رومعملا  تیب  هبعک و  تازاوم  هب  منامشچ  تعسو  هک  راذگب  نک . مکرد  همه  نک ، ممـشچ  همه  ایادخ !

: تسا هداهن  هبعک  راوید  هب  رس  هتسکش  یلد  اب  هک  ار  میاقآ  ابیز  یبش  هعمج  رد  منیبب و  ار  وت  هناخ ، نیا  زا 
! نک ممشچ  همه  ایادخ !

. مداهن اپ  ریز  ار  قشع  رهش  تفه  مدرک ، زاغآ  هک  ار  فاوط 
. دشاب مناناج  قیال  هک  مهن  نآ  رب  یمان  هچ  تسا  ساسحا  نیا  هب  یتمرحیب  قشع 

. متفای ار  وت  مدمآ ، وجتسج  هب  افص  رد 
ار هوک  ود  متفای . ار  وت  متسشن ، اشامت  هب  هورم  رد 
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198 ص :
. متفای ار  وت  متسیرگن 

. دوب هناهب  هوک  ود  مدرکیم . دمآ  تفر و  وت  يوس  هب  نم  يدوب . وت  متسیرگن  هچره  هب  متفای . ار  وت  متسیرگن  دوخ  هب 
مبلق ادابم  هک  مدز . هرگ  نآ  هب  ار  مبلق  متـشاذگ و  اجنآ  رد  ار  دوخ  يوسیگ  زا  ياهّکت  مدـید  دوخ  ياپ  ریز  ار  هورم  هک  یماگنه  ماجنارس 

نآ رد  وت  قشع  هک  یبلق  مبایب ، ار  مبلق  رگا  هک  ارچ  مدرگب ؛ زین  مبلق  لابند  هب  میآیم  رگا  رگید ، راـب  اـت  دـسرن . وت  هب  دوش و  مگ  هورم  رد 
. تفای مهاوخ  زین  ار  وت  تسا ،
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199 ص :

هنیدم رد  یبش 

رلگیبهرق اضر 
دّمحم يانیس  هتشگرس  میاسوم و  دّمحم  يامیس  هتفشآ  منونجم و 

دّمحم يابیز  هرهچ  ششک  رگنب  هنیدم  يوس  رب  هدش  اهلد  همه  يور 
دّمحم يّالا  نتفگ  زا  دش  دیواج  هگان  هک  دوب  يداو ال  نامه  کلم  نیا 

دّمحم ياوآ  دونشب  رگد  راب  ات  تسا  گنز  هب  شوگ  يرپ  ّنج و  کلم و  سنا و 
دّمحم يارسالا  ۀلیل  امنب  رواب  تاوامس  هب  شرع و  هب  قشع  دشکب  ار  لد 

دّمحم يادوس  هدز  نم  رس  هب  اریز  تسا  توکلم  شرع و  بلاط  نم  لد  غرم 
دّمحم يابهص  رغاس و  نآ  زا  یتسم  زج  تسین  نم  يدونشخ  ّتلع  مغ  همه  نیا  اب 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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